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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Про затвердження в новій редакції Положення «Про відділення первинної професійної 
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту 
заочного навчання та підвищення кваліфікації (зі змінами та доповненнями)»

На виконання вимог наказу Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (далі - ДДУВС) від 20.03.2019 № 244 «Про затвердження 
Антикорупційної програми ДДУВС на 2019 рік», рішення Вченої ради 
від 25.07.2019, з метою підвищення відповідальності працівників відділення 
первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 
(далі - ВПППСПК) за доручену ділянку роботи, удосконалення якості навчання 
з первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейських 
НПУ в Д ДУВС

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення Вченої ради (протокол

від 25.07.2019 № 11) про схвалення нової редакції Положення
«Про відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації 
та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання 
та підвищення кваліфікації» (зі змінами та доповненнями).

2. Завідувачу ВПППСПК Великому Ю.М. у десятиденний термін внести 
доповнення і зміни у посадові обов’язки підпорядкованого складу.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Сидорова О. А.

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Н АКАЗ

м. Дніпро

Т.в.о. ректора Лариса НАЛИВАЙКО
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1. Загальні положення
1.1. Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту заочного 
навчання та підвищення кваліфікації (далі -  ВПППСГЖ) Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ (далі -  Університет).

1.2. ВПППСПК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про запобігання 
корупції», наказами МВС України від 24.12.2016 № 1625 «Про затвердження 
Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної 
поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію 
первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято 
на службу в поліції», від 21.06.2018 № 669 «Про затвердження стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії 
«Поліцейський», від 09.11.2018 № 902 «Про впровадження освітніх
та навчальних програм з первинної професійної підготовки в закладах вищої 
освіти МВС», Статутом Університету, Положенням про Вчену раду, 
Положенням про ректорат Університету, Положенням про Інститут та даним 
Положенням*.’

1.3. ВПППСПК здійснює свою роботу в тісному контакті 
з керівництвом ННІ ЗНПК та Університету, Вченою радою та структурними 
підрозділами.

1.4. ВПППСПК очолює завідувач, який призначається на посаду 
та звільняється ректором Університету.

1.5. Штатна чисельність ВПППСПК визначається штатом Університету.

2. Основні завдання ВПППСПК
2.1. Організація післядипломної освіти в Університеті з 

Національної поліції України (далі - НПУ) без зміни 
кваліфікаційного рівня.

працівниками 
їх освітньо-
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2.2. Організація первинної професійної підготовки в Університеті 
та контроль за організацією цього виду підготовки в Запорізькому центрі 
первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

3. Функції ВПППСПК
3.1. На ВПППСПК покладаються такі функції:

- організацією післядипломної освіти з поліцейськими НПУ;
- організація первинної професійної підготовки в Університеті, координація 
та контроль за організацією первинної професійної підготовки у Запорізькому 
центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя);
- взаємодія з комплектуючими підрозділами НПУ, представниками іноземних
закладів освіти, інших установ та організацій на підставі відповідних договорів, 
а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених
і зареєстрованих згідно із чинним законодавством;
- проведення заходів з етичного виховання слухачів післядипломної освіти 
та первинної професійної підготовки, дотримання ними Правил внутрішнього 
розпорядку Університету;
- контроль за функціонуванням та підготовкою до освітньої діяльності 
аудиторного фонду Університету;

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми Університету та пов’язаних із нею внутрішніх 
нормативних документів;
- інші функції, що випливають із завдань ВПППСПК.

4. Права та обов’язки ВПППСПК ННІ ЗНПК
4.1. ВПППСПК має право:
4.1.1. Надавати пропозиції керівництву Університету пропозиції щодо

поліпшення освітнього процесу зі слухачами післядипломної освіти 
та первинної професійної підготовки, вдосконалення організації дозвілля,
поліпшення побутових умов, інших напрямків діяльності ВПППСПК.

4.1.2. Контролювати дотримання суб’єктами освітнього процесу 
навчальної дисципліни.

4.1.3. Вимагати належного виконання освітніх та навчальних програм 
слухачами післядипломної освіти та первинної професійної підготовки.

4.1.4. Контролювати дотримання підлеглими та слухачами післядипломної 
освіти та первинної професійної підготовки вимог Закону України 
«Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Університету 
та пов’язаних із нею внутрішніх нормативних документів.

4.2. До обов’язків ВПППСПК належить:
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4.2.1. Проведення післядипломної освіти з працівниками НПУ без зміни 
їх освітнього рівня.

4.2.2. Організація первинної професійної підготовки в Університеті, 
координація та контроль за організацією первинної професійної підготовки 
у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції»
(м. Запоріжжя).

4.2.3. Забезпечення належних умов для активного засвоєння слухачами 
навчального плану, набуття ними умінь і навичок, необхідних для успішного 
виконання службових обовязків у сучасних умовах, згідно до кваліфікаційних 
вимог.

4.2.4. Здійснення морального та етичного виховання слухачів, прищеплення
їм ідеалів патріотизму, гуманізму, поваги до Законів, відповідального ставлення \ /  
до виконання посадових обов'язків.

4.2.5. Підтримання у належному стані аудиторний фонд Університету.
4.2.6. Підготовка звітних та облікових документів.
4.2.7. Представляти інтереси ВПППСПК у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами Університету.
4.2.8. Знайомитися з проектами рішення організаційно-розпорядчих 

документів Університету.
4.2.9. Завідувачу ВПППСПК для забезпечення його діяльності надається 

право підпису внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань, 
що входять у коло його посадових обов’язків.

5. Відповідальність ВПППСПК
5.1. Працівники ВПППСПК несуть відповідальність за невиконання 

або неналежнй виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми, наказів МВС, НПУ, Університету, поставлених 
завдань та функцій, передбачених нормативно-правових актів Університету 
та даним Положенням.

6. Керівництво ВПППСПК
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 ВПППСПК підпорядковується за посадою першому 
проректору Університету та директорові ННІ ЗНПК, або особам, які виконують 
їх обов’язки.
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6.3. У разі тимчасової відсутності завідувача (відрядження, відпустки, 

тимчасової втрати працездатності) виконання його обов’язків покладається 
на провідного фахівця ВПППСПК.

6.4. Завідувач ВПППСПК:
- несе відповідальність за станом виконавської дисципліни підлеглих, 

дотримання слухачами освітніх та навчальних програм і планів, знання та чітке 
виконання ним вимог даного Положення, Статуту і Правил внутрішнього 
розпорядку Університету;

- повинен контролювати дотримання підлеглими та слухачами 
післядипломної освіти та первинної професійної підготовки вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Університету 
та пов’язаних із нею внутрішніх нормативних документів.

6.5. Завідувач ВПППСПК має право:
6.5.1. У межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження 

особовому складу ВПППСПК.
6.5.2. Брати участь у роботі Вченої ради Університету з питань удосконалення 

освітнього процесу, виховної роботи, дотримання та зміцнення службової 
дисципліни підлеглими та слухачами. Вносити пропозиції щодо вдосконалення 
організації дозвілля, поліпшення побутових умов, інших напрямків діяльності 
ВПППСПК.

6.6. Завідувач ВПППСПК зобов’язаний:
6.6.1. Вести роботу щодо виховання у слухачів етичних, моральних 

і професійних якостей, необхідних для виконання ними передбачених посадових 
обов’язків.

6.6.2. Планувати роботу відповідно до вимог Статутів, наказів, інструкцій, 
планів, вказівок МВС, НПУ та Університету.

6.6.3. Підтримувати дисципліну, стройову виправку та охайність серед 
слухачів та підлеглих.

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

6.6.5. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами 
освітньої діяльності навчальної дисципліни, підтримувати постійний зв'язок 
з провідними кафедрами та вживати заходи щодо її поліпшення.

6.6.6. Проводити індивідуальну роботу з підлеглими і слухачами, які мають 
порушення і низьку успішність, та з тими, які схильні до порушень службової 
дисципліни.

6.6.7. Здійснювати контроль за дотриманням підлеглими і слухачами Правил 
внутрішнього розпорядку Університету

6.6.8. Турбуватися про стан здоров’я підлеглих, вживати всі необхідні заходи
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для його збереження, контролювати виконанням заходів безпеки особовим складом 
при проведенні господарчих робіт та інших робіт.

6.6.9. Стежити за належною експлуатацією приміщень, за підтриманням 
чистоти на закріпленій території та об’єктах, а також за протипожежним 
утриманням житлових та службових приміщень.

6.6.10. Знати наявність підлеглих та постійно його перевіряти.
6.6.11. Здійснювати контроль за місцем проживання слухачів, які проживають 

поза територією Університету.
6.6.12. Про порушення дисципліни та інші надзвичайні випадки своєчасно 

інформувати керівництво Університету.
6.6.13. Координувати та контролювати організацію первинної професійної 

підготовки у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія 
поліції» (м. Запоріжжя).

7. Майно і кошти
7.1. Для забезпечення виконання покладених на ВПППСПК завдань та функцій 

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

покладаються на підлеглих та завідувача ВПППСПК 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.

Завідувач ВДППСПК Юрій ВЕЛИКИЙ

ПОГОДЖЕНО
Директор Навчально-наукового інституту 
заочного навчання та підвищення 
кваліфікації 
підполковник поліції Олександр ЮНШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради 
Протокол №11 від 25.07.2019

Провідний юрисконсульт 
відділу юридичного забезпечення Тетяна БОРИСЕНКО


