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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії внутрішніх справ (далі – Положення) є основним нормативним
документом, що регламентує систему організаційно-управлінських і
дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на відповідному
ступені вищої освіти згідно з системою стандартів вищої освіти в Національній
академії внутрішніх справ (далі – Академія).
Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 962
«Про утворення військових навчальних підрозділів та внесення змін до Порядку
проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу» у Національній академії внутрішніх справ утворена кафедра
військової підготовки. Цим Положенням визначено, що діяльність кафедри
військової підготовки відбуваються один раз на тиждень у дві зміни на базі
навчально-наукового інституту № 3 (вул. Колекторна, 4).
Положення не розповсюджується на діяльність докторантури та
ад’юнктури і Юридичного ліцею ім. Ярослава Кондратьєва.
1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України,
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інформацію», «Про
державну таємницю»; нормативних актів Кабінету Міністрів України; наказів
Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та Міністерства
внутрішніх справ України (далі – МВС України) та іншого чинного
законодавства, що регламентує організацію освітнього процесу та порядок
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами
навчання.
1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Освітня діяльність - діяльність вищих навчальних закладів, що
здійснюється з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
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Організація освітнього процесу – цілеспрямована діяльність учасників
освітнього процесу на етапах планування, реалізації та аналізу виконання
освітньо-професійної програми підготовки фахівців і контролю якості знань.
Кредит ECTS – 1) умовна одиниця виміру трудомісткості освітнього
навантаження здобувача вищої освіти на один тиждень, яка згідно з
нормативними документами МОН України дорівнює 30 академічним годинам і
включає освітню роботу здобувача вищої освіти з урахуванням часу на
проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю та
практичної підготовки; 2) одиниця виміру часового обсягу, що виділяється
навчальним планом на кожну навчальну дисципліну або певні види освітньої
діяльності, зокрема на практики і стажування.
Зміст навчання – структура, зміст та обсяг освітньої інформації,
засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти.

Розклад навчальних занять – один з основних документів, що
регламентує організацію освітнього процесу та визначає час, місце і тематичну
послідовність реалізації змісту освіти в межах навчальних дисциплін
конкретними науково-педагогічними працівниками кафедр, науковими
працівниками Академії та представниками практичних підрозділів
Національної поліції України та інших центральних органів виконавчої влади.
Навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про
явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності
(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня
сформованості в тих, хто навчається, певної сукупності знань умінь і навичок.
Порівняльна шкала оцінювання ECTS – європейська система
оцінювання успішності засвоєння здобувачем вищої освіти кредитів, яка
передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) і подвійне (описове та
статистичне) визначення цих оцінок.
Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено
поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну
освітньо-пізнавальну діяльність здобувача вищої освіти з певної дисципліни.
Рейтинг здобувача вищої освіти – інтегральний показник успішності
здобувача вищої освіти, який показує його порядкову позицію серед інших
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здобувачів даного курсу відповідної базової спеціальності з однієї навчальної
дисципліни (протягом семестру) або всіх дисциплін, визначену після
закінчення семестру на підставі його рейтингової оцінки.
Рейтингова оцінка здобувача вищої освіти - абсолютна бальна оцінка,
яку отримав здобувач за показаний ним рівень знань, умінь та навичок з
дисципліни або з усіх дисциплін за окремий завершений етап навчання
(семестр, навчальний рік тощо).
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1.4. Принципи освітнього процесу.
Освітній процес в Академії – інтелектуальна творча діяльність у сфері
вищої освіти і науки, що провадиться шляхом реалізації системи науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей
здобувачів різних освітніх ступенів, відповідно до стандартів вищої освіти та
нормативних вимог до кваліфікаційних характеристик посад МВС України.
Освітній процес в Академії ґрунтується на принципах:
1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки
конкурентоспроможних фахівців для центральних органів виконавчої влади та
інших галузей ринку праці, а також створення умов для освіти протягом життя;
2) доступності вищої освіти;
3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій,
громадських і релігійних організацій;
4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в
Європейський простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень
та прогресивних традицій національної вищої школи;
5) наступності здобуття вищої освіти;
6) державної підтримки фахівців з вищою освітою для пріоритетних
галузей суспільно-економічної діяльності, напрямів фундаментальних і
прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної
діяльності;
7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Академії шляхом надання пільг зі сплати податків,
зборів та інших обов’язкових платежів;
8) відкритості формування структури її обсягу освітньої та професійної
підготовки фахівців з вищою освітою.
9) справедливості, рівноправності та недискримінаційності – усі учасники
освітнього процесу визнають та поважають особистість кожної людини,
незалежно від її соціального, наукового чи громадського статусу, віку, статі,
расової чи етнічної приналежності, є рівними в своїх правах та діють
справедливо в рамках норм поведінки, прийнятих в суспільстві. Справедливість
у викладанні, оцінці освітніх досягнень здобувачів, наукових дослідженнях,
кар’єрному просуванні персоналу, отриманні будь-яких нагород, відзнак,
ступенів, повинна ґрунтуватися на законних, прозорих, справедливих,
передбачуваних, послідовних, неупереджених і об’єктивних критеріях.
10) чесності, гідності і добросовісності - у своїй діяльності всі учасники
освітнього процесу прагнуть до знань, обізнаності та кращих практик чесної
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поведінки, гідного поводження в суспільстві та добросовісного дотримання
вимог законів, внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, процедур та
стандартів якості, відповідають за результати своєї діяльності, добросовісно
виконуючи взяті на себе зобов’язання, що сприяє прозорості, підзвітності та
вільному вираженню поглядів. Кожний учасник освітнього процесу повинен
особисто дотримуватися принципу чесності, гідності та добросовісності, і лише
потім спонукати інших учасників освітнього процесу, утримуватися від брехні,
обману, шахрайства, крадіжок та інших форм нечесної та ганебної поведінки,
які підривають довіру до якості освіти та науки.
11) поваги, довіри та толерантності – усі учасники освітнього процесу в
основу своїх відносин покладають взаємну довіру та повагу до себе, інших,
освітнього процесу та досліджень, а також визнають розмаїття та
багатоманітність результатів діяльності кожної людини, сприяючи вільному
обміну інформацією та ідеями, залучаючи до співпраці, творчості та
індивідуального розвитку. Вільний обмін ідеями і свобода висловлювань
базуються на взаємній повазі, яку поділяють всі учасники освітнього процесу,
незалежно від віку, статі та положення в освітній та науковій ієрархії. Всі
учасники освітнього процесу з повагою та доброзичливо ставляться до інших,
їхніх думок, поглядів, переконань тощо.
12) компетентності й професіоналізму – усі учасники освітнього процесу
Національної академії внутрішніх справ зобов’язані здійснювати свою
діяльність на високому професійному рівні, постійно підвищувати науковий і
освітній рівні - «від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя».
13) академічна свобода - самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної,
наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з
урахуванням обмежень, встановлених законом.
1.5. Організація освітнього процесу запроваджується у формі
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS) системи трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ECTS з метою:
 адаптації освітнього процесу до європейських стандартів;
 перетворення осіб, які здобувають вищу освіту, на активних
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учасників освітнього процесу, втілення технології партнерства в освіті;
 стимулювання систематичної роботи здобувачів вищої освіти
протягом усього періоду освіти та підвищення якості їх знань;
 формування змагальності в освіті;
 формування у здобувачів вищої освіти навичок самоосвіти, а також
освітньої потреби впродовж усього життя;
 підвищення об’єктивності оцінювання знань, а через це – якості
освіти загалом.
1.6. Мова навчання визначається згідно з Статутом НАВС та чинним
законодавством України.
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2. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Учасниками освітнього процесу в Академії є:

науково-педагогічні та наукові працівники;

здобувачі вищої освіти;

практичні працівники, які залучаються до освітнього процесу;

працівники Академії, на яких за посадовими інструкціями
покладено завдання з організації та супроводження освітнього процесу.
Права та обов’язки учасників освітнього процесу реалізуються згідно із
Законом України «Про вищу освіту», для атестованих працівників – згідно із
Законом України «Про Національну поліцію», а також відповідними
нормативно-правовими актами МОН України та МВС України.
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3. РОБОЧИЙ ЧАС УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Робочий час науково-педагогічних працівників.
Робочий час науково-педагогічного працівника регулюється наказом
Академії «Про внутрішній розпорядок Національної академії внутрішніх
справ» та визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових,
виховних й організаційних обов'язків у поточному навчальному році,
відображених в індивідуальному плані роботи викладача та функціональних
обов’язках.
Особливості планування й обліку навчальної роботи науковопедагогічних працівників регламентуються окремим наказом НАВС.
Організаційне забезпечення дотримання встановлених мінімальних і
максимальних обсягів навчальної роботи покладається персонально на
завідувача кафедри.
Основним документом, що встановлює порядок роботи науковопедагогічного працівника в аудиторії, є розклад занять. З метою якісного
планування освітнього процесу завідувачам кафедр за три місяці до початку
семестру слід надавати інформацію до навчально-методичного відділу щодо
обґрунтованої планової відсутності науково-педагогічного працівника
(відпустка, стажування, участь у конференціях тощо).
Облік навчальної роботи науково-педагогічних працівників здійснюється
за фактичними витратами часу.
У випадку заздалегідь не передбаченої відсутності науково-педагогічного
працівника завідувач кафедри приймає рішення про заміну, що закріплюється
рапортом (заявою), який узгоджується з начальником навчально-методичного
відділу і містить позитивну резолюцію першого проректора. Оригінал рапорту
(заяви) зберігається у навчально-методичному відділі, копії – у навчальних
підрозділах. Цей документ дає підстави для зарахування додаткового
навчального навантаження науково-педагогічному працівникові, який
здійснював заміну, і внесення змін до обсягів виконання навантаження
науково-педагогічного працівника, який був відсутній. Перерозподіл
навантаження відбувається у межах запланованих годин. При цьому додаткова
оплата замін не передбачається.
Перерозподіл закріплення навчальних дисциплін між певними науковопедагогічними працівниками кафедр після затвердження в установленому
порядку обсягів навчальної роботи, укладання й затвердження розкладів занять
може відбуватися лише після обговорення даного питання на засіданні
кафедри, прийняття відповідного рішення із занесенням до протоколу
засідання. Питання вважається остаточно вирішеним після підготовки
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відповідного рапорту (заяви) на ім’я першого проректора за підписом
завідувача кафедри й узгодження з начальником навчально-методичного
відділу та накладання позитивної резолюції першого проректора. Доповідна
записка начальника (завідувача) кафедри з інформацією про закріплення
дисциплін за науково-педагогічними працівниками та взаємозамінність, у
межах кафедри, подається до навчально-методичного відділу не пізніше ніж за
10 днів до початку нового навчального семестру.
Питання щодо виконання навантаження науково-педагогічного
працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, вирішується в
установленому законодавством і відомчими нормативними актами порядку.
Враховуючи
виконання
науково-педагогічними
працівниками
навантаження не тільки за денною, а, й за заочною формою навчання, що
планується у другій половині дня або у вихідні, за рішенням завідувача кафедри
для таких працівників може встановлюватися гнучкий графік робочого часу з
обов’язковим дотриманням розкладу занять.
Річні відпустки науково-педагогічних працівників плануються на час,
коли згідно з розкладом занять не передбачено навчального навантаження
(аудиторна робота, контрольні заходи, керівництво практиками і стажуванням),
зазвичай у літній період.
3.2. Навчальний час здобувачів вищої освіти в Академії.
Навчальний час здобувачів вищої освіти визначається кількістю
облікових одиниць часу (кредитів), відведених для здійснення програми
підготовки для здобуття певного ступеня вищої освіти, та регулюється наказом
Академії «Про внутрішній розпорядок Національної академії внутрішніх
справ».
Трудомісткість навчального навантаження осіб, які навчаються в
термінах ECTS, включає час, витрачений на відвідування аудиторних занять,
практичну підготовку, самостійну роботу а також на підсумкові контролі.
Обліковими одиницями навчального часу осіб, які навчаються, є
академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, навчальний рік.
Тривалість навчального семестру визначається навчальним планом
(графіком освітнього процесу).
При проходженні практики і стажування навчальний час здобувачів
вищої освіти встановлюється відповідно до навчального плану і регламенту
діяльності органу (підрозділу) бази практики.
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3.3. Робочий час інших працівників Академії.
Робочий час працівників Академії, на яких за посадовими інструкціями
покладено функції організації та супроводження освітнього процесу,
регулюється наказом Академії «Про внутрішній розпорядок Національної
академії внутрішніх справ».
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Основними документами, які утворюються під час організації
освітнього процесу на рівні навчального закладу, є:
 перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими відповідно до
ліцензії МОН України здійснюється підготовка фахівців;
 освітня (освітньо-професійна) програма;
 навчальні, робочі навчальні плани (включно з графіком освітнього
процесу) підготовки фахівців кожного ступеня вищої освіти за відповідними
спеціальностями (спеціалізаціями), узгоджені й затверджені в установленому
порядку;
 накази про закріплення за кафедрами навчальних дисциплін;
 обсяги навчальної роботи кафедр, затверджені в установленому
порядку;
 розклад навчальних занять та контрольних заходів;
 розклади екзаменаційних сесій (тільки для заочної форми навчання);
 журнал реєстрації видачі академічних довідок;
 рішення Вченої ради і ректорату Академії з питань організації
освітнього процесу;
 графіки контрольних відвідувань занять ректором і проректорами
Академії;
Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється
підготовка фахівців укладається як окремий узагальнений документ, що
відображає інформацію згідно з ліцензіями, виданими МОН України.
Освітня програма підготовки певного ступеня вищої освіти є складовою
стандарту вищої освіти Академії.
Навчальний план є складовою стандарту вищої освіти Академії. Він
містить: графік освітнього процесу; таблицю з переліком, послідовністю та
обсягом за кредитами ECTS і за академічними годинами навчальних дисциплін,
розподілу часу на аудиторну й самостійну роботу; форми проведення
підсумкового контролю; практики і стажування; відомості про атестацію. У
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навчальному плані навчальні дисципліни структуруються за статусом за двома
категоріями:
 за віднесенням до нормативної або варіативної частини, а саме:
нормативні дисципліни, дисципліни за вибором навчального закладу та за
вільним вибором здобувачів вищої освіти;
 за відповідними циклами підготовки: гуманітарної та соціальноекономічної, природничо-наукової (фундаментальної), професійно-практичної.
Робочий навчальний план являє собою витяг з відповідного навчального
плану на один навчальний рік. Його метою є деталізація розподілу видів занять.
Робочий навчальний план підписується керівником навчального
підрозділу, начальником навчально-методичного відділу і затверджується
ректором.
Накази про закріплення за кафедрами навчальних дисциплін. З
урахуванням розгалуженості структурних підрозділів щорічно до початку
навчального року наказом закріплюється розподіл навчальних дисциплін за
кафедрами Академії. Перелік дисциплін ґрунтується на інформації, що
міститься в затверджених робочих навчальних планах за спеціальностями
(спеціалізаціями).
Цей наказ слугує підставою для укладання кафедрами тематичних планів
(структури залікових кредитів), розрахунку навчального навантаження по
кафедрі та закріплення науково-педагогічних працівників для проведення
занять і контрольних заходів на певних потоках і в групах.
Розклад занять є одним з основних документів в організації освітнього
процесу. Процедуру і терміни укладання й затвердження розкладів занять
викладено в розділі «Планування навчального процесу».
Розклад екзаменаційних сесій (для заочної форми навчання) –
документ, що укладається відповідно до навчального (робочого навчального)
плану і затверджується першим проректором після підписання керівником
навчального підрозділу, начальником навчально-методичного відділу.
Процедуру і терміни укладання й затвердження розкладів екзаменаційної сесії
викладено в розділі «Планування навчального процесу».
З метою впорядкування та контролю за якістю оформлення відомостей
обліку успішності здобувачів вищої освіти передбачено:
1.
на всіх відомостях та аркушах обліку успішності здобувачів вищої
освіти на звороті у нижньому лівому кутку проставляється печатка навчальнометодичного відділу;
2.
у разі допущення помилки (виправлення або інших неточностей) в
відомості чи аркуші обліку успішності науково-педагогічний працівник
зобов’язаний письмово звернутися із рапортом (заявою) на ім’я першого
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проректора про повторну видачу відомості чи аркушу обліку успішності (із
вказуванням причини зіпсування);
Інформацію до відомості обліку успішності про не допуск здобувача
вищої освіти до підсумкового контролю вносить науково-педагогічний
працівник. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання – методист
(начальник курсу) у разі несплати коштів за поточний семестр.
Особливості оформлення відомості обліку успішності здобувачів вищої
освіти, які складали підсумковий контроль у електронному режимі (тести)
прописано у Інструкції з організації, проведення та підтвердження ліквідації
академічних заборгованостей та академічної різниці учасниками освітнього
процесу НАВС з використанням елементів дистанційного навчання.
Журнал реєстрації видачі академічних довідок ведеться з метою
реєстрації факту видачі цього документа. Ведеться і зберігається у навчальнометодичному відділі.
До нього заносяться такі відомості: порядковий номер; дата видачі; номер
академічної довідки; прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видана
академічна довідка; причина відрахування (переведення); підстава (номер
наказу); підпис особи, яка отримала академічну довідку.
Графіки контрольних відвідувань занять ректором і проректорами
Академії є організаційним документом у сфері здійснення педагогічного
контролю. Такі графіки укладаються щомісячно на підставі розкладів занять
навчально-методичним відділом, підписуються начальником навчальнометодичного відділу, узгоджуються з першим проректором і затверджуються
ректором. Після цього вони передаються кожному проректорові для
ознайомлення з інформацією, планування робочого часу і здійснення функцій
контролю. Передбачається, що в подальшому рецензія на відвідане заняття
розміщується у відповідному журналі, що засвідчує дотримання цього графіка.
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5. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Організаційною основою планування є навчальний (робочий навчальний)
план, а також графік (для заочної форми навчання) освітнього процесу, який є
невід’ємною складовою навчального плану і визначає терміни та розподіл за
календарем: теоретичного навчання, практичної підготовки, контрольних
заходів, атестації, чергових відпусток.
5.1. Робочі навчальні плани формуються на підставі навчальних планів.
Робочі навчальні плани підписуються керівником навчального підрозділу,
начальником навчально-методичного відділу, затверджуються ректором та
закріплюються печаткою на його підписі.
Робочі навчальні плани 2, 3, 4 курсів на кожний наступний навчальний рік
розробляються
навчально-методичним
відділом.
Оригінали
робочих
навчальних планів підготовки фахівців певного ступеня вищої освіти мають
бути затверджені в установленому порядку не пізніше 1 червня поточного року
для наступного навчального року.
5.2. На підставі робочих навчальних планів кафедри укладають
тематичні плани з кожної навчальної дисципліни.
Зазначені в тематичному плані прізвища науково-педагогічних
працівників повинні відповідати затвердженим розрахункам розподілу
навчального навантаження та розкладам навчальних занять.
Практика закріплення науково-педагогічних працівників кафедри не за
поточно-груповим принципом, а за певними темами вважається недоцільною,
оскільки порушує дидактичні вимоги щодо єдиної освітньої траєкторії, а також
ускладнює формування розкладів занять. Такі тематичні плани навчальнометодичний відділ вправі повернути кафедрі на доопрацювання.
Тематичні плани дисциплін та закріплення науково-педагогічних
працівників за дисциплінами, спецкурсами та навчальними підрозділами
подаються перед початком семестру.
 на другий семестр поточного навчального року – до 15 грудня;
 на перший семестр наступного навчального року – до 15 червня1.

1

У разі змін у запланованих обсягах навчальної роботи науково-педагогічних працівників кафедр уточнені
тематичні плани подаються до навчально-методичного відділу не пізніше ніж за місяць до початку навчального
семестру
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5.3. Розклад занять укладається на кожну спеціальність і спеціалізацію
за кожною формою навчання окремо на тиждень, місяць чи семестр. Розклад
навчальних занять має бути затверджений за тиждень до початку навчальних
занять. Установлюються такі терміни початку роботи над розкладами:
 на ІІ семестр кожного навчального року – не пізніше 20 грудня;
 на І семестр кожного наступного навчального року – з 20 червня.
Базовими документами, на підставі яких формується розклад занять, є:
затверджений робочий навчальний план, тематичні плани дисциплін (структуру
залікових кредитів), графік щотижневого проходження дисциплін.
З метою унеможливлення накладок у проведенні занять при формуванні
розкладів обов’язково необхідно дотримуватися структурно-логічної схеми
викладання дисциплін та враховувати територіальне розміщення навчальних
підрозділів Академії.
Виїзні заняття, означені в тематичних планах дисциплін, зазвичай
виносяться на останні години або на цілий день освітньої діяльності за
розкладом.
Порушення у формуванні розкладів занять мають виявлятися під час
дидактичної експертизи розкладів, яка проводиться навчально-методичний
відділ після закінчення їх укладання. Наявність виявлених зауважень
передбачає внесення поправок до розкладів занять. Після цього вони
підписуються особою, яка укладала цей розклад, керівником навчального
підрозділу (тільки в інституті післядипломної освіти), начальником навчальнометодичного відділу і затверджуються першим проректором.
Розклади занять (тільки в електронному варіанті в базі АСУ) по курсах і
навчальних підрозділах передаються до кафедр не пізніше ніж за тиждень до
початку нового семестру.
Для ознайомлення з розкладом перемінного складу використовуються
інформаційні табло, на яких роздрукований документ вивішується не пізніше
ніж за 5 днів до початку занять.
Внесення змін до затвердженого розкладу стосовно заміни науковопедагогічного працівника дозволяється як виняток лише за умови відповідного
документального оформлення – обґрунтованого рапорту начальника
навчального підрозділу з підписом начальника навчально-методичного відділу і
позитивною резолюцією ректора. За необхідності внесення змін, що стосуються
перенесення групових навчальних занять, рішення приймається на рівні
ректорату Академії.
В розкладах навчальних занять (для очної форми навчання) з дисциплін,
де навчальним планом передбачено підсумковий контроль він проставляється
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відразу після вивчення всього обсягу навчального матеріалу, визначеного
робочою програмою дисципліни.
Завідувачі кафедр при підготовці тематичних планів мають чітко
визначити прізвища науково-педагогічних працівників, які прийматимуть
екзамен чи залік з навчальної дисципліни
Планування двох форм підсумкового контролю на один день категорично
заборонено.
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6. ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Освітній процес забезпечується всіма його учасниками.
6.2. Освітній процес для здобувачів вищої освіти в Академії здійснюється
за такими формами:
 очна (з елементами дистанційного навчання та дуальної2 форми);
 заочна (з елементами дистанційного та змішаного навчання в
комплексі із дуальною формою);
 денно-заочна форма (для здобувачів ступеня вищої бакалавра за
спеціальністю «Правоохоронна діяльність», які навчаються за рахунок коштів
державного бюджету);
 індивідуальний графік.
Терміни навчання за відповідними формами визначаються освітньопрофесійними програмами підготовки (ОПП) фахівців певного ступеня вищої
освіти.
Іншим видом освіти в академії є неформальна освіта, тобто освіта, яка
здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає
присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але
може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових
освітніх кваліфікацій.
В Академії результати неформальної освіти, отримані в інших закладах
освіти та задокументовані належним чином, розглядаються на засіданні Вченої
ради та за її рішенням інформація про результати неформальної освіти
вноситься до додатку до диплома.

Відповідно до освітньо-професійних програм розподіл дисциплін у
навчальних планах розподіляється таким чином:
- обов'язкові - 75 % (180 кредитів) загального обсягу навчального
навантаження здобувача вищої освіти (їх перелік, обсяги та форми атестації
визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН України у межах
відповідної спеціальності (спеціалізації) і вноситься до навчального плану
підготовки фахівців у повному обсязі);
2

Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки
традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців та професіоналів, подолати розрив між
теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів
із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
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- вибіркові – 25 % (60 кредитів):
 за вибором Академії – 30 кредитів загального обсягу навчального
навантаження здобувача (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна)
та атестації визначає Вчена рада Академії).
Перелік обов'язкових дисциплін навчального плану підготовки
фахівців та вибіркові дисципліни за вибором Академії є однаковими для всіх
здобувачів вищої освіти, які навчаються за одним навчальним планом,
незалежно від обраної здобувачем спеціалізації.
 за вибором здобувача вищої освіти – 30 кредитів загального обсягу
навчального навантаження здобувача (їх перелік, форми вивчення (аудиторна
чи самостійна) та атестації визначаються комісіями (із числа науковопедагогічних працівників випускових кафедр та представників практичних
підрозділів) на розширених засіданнях із залученням представників
студентського самоврядування), рекомендуються вченими радами навчальнонаукових інститутів, ухвалюються науково-методичною радою Академії та
затверджуються Вченою радою Академії.
Вони включаються до робочого навчального плану підготовки фахівців
залежно від вибору здобувачів вищої освіти.
Навчальним планом підготовки фахівців передбачається вільний вибір
професійно-орієнтованих вибіркових дисципліни, що представлені в
навчальному плані відповідної спеціальності (спеціалізації), вивчення яких
передбачено в конкретному семестрі і є однаковими за обсягом кредитів та
формою контролю.
Якщо навчальний план передбачає блоки професійно-орієнтованих
дисциплін, що відповідають певним спеціальностям (спеціалізаціям) даної
спеціальності (спеціалізації), здобувач вищої освіти повинен визначитись із
спеціалізацією до початку викладання дисциплін даного блоку. При цьому
дисципліни певної спеціалізації, обраної здобувачем, є для нього обов’язковими
у повному обсязі, тобто він не може замінити їх будь-якими дисциплінами
вільного вибору.
6.3. До кінця жовтня розширені засідання комісій (із числа науковопедагогічних
працівників
кафедр,
що
забезпечують
спеціальність
(спеціалізацію) та представників практичних підрозділів) аналізують наявну
інформацію з метою забезпечення організації освітнього процесу високої якості
щодо вивчення здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору.
Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна
забезпечити високу якість викладання вибіркової дисципліни, є: кадрове
забезпечення (науковий ступінь, вчене звання науково-педагогічних
працівників, досвід викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально19

методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники, методичні
рекомендації); матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази
практичного навчання); інформаційне забезпечення; відгуки здобувачів вищої
освіти про якість викладання дисциплін на кафедрах; результати контролю
знань здобувачів вищої освіти ректором, директором, деканом.
6.4. На підставі аналізу зазначеної вище інформації навчальний
підрозділ формує перелік вибіркових дисциплін (спеціалізації) та подає їх для
розгляду на засіданні вченої ради структурного підрозділу (інституту,
факультету). Після схвалення науково-методичною радою Академії перелік
вибіркових дисциплін разом з витягом з протоколу засідання вчених рад
інституту (факультету) подають на затвердження Вченою радою Академії.
6.5. З метою формування контингенту здобувачів вищої освіти для
вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік директори
(декани) інститутів (факультетів):
- ознайомлюють у осінньому семестрі здобувачів вищої освіти із
переліками вибіркових дисциплін (спеціалізаціями) за вибором здобувачів
вищої освіти;
- організовують процедуру вибору ними дисциплін спеціалізацій
зазначених переліків (реєстрацію в списках) до 1 листопада;
- здобувачам вищої освіти, які вибрали дисципліни спеціалізації,
навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, надають можливість
здійснити повторний вибір дисциплін інших спеціалізацій, для вивчення яких
сформувалися повноцінні групи;
- за результатами проведених заходів до 1 грудня поточного року
формують групи для вивчення дисциплін спеціалізацій на наступний
навчальний рік.
Навчання за очною формою здійснюється відповідно до графіка
освітнього процесу з відривом від виробництва, як правило, у першій половині
дня з виділенням часу на самостійну підготовку після закінчення аудиторної
роботи.
Заочна форма передбачає проведення сесій згідно з графіком освітнього
процесу (як правило, двічі на навчальний рік) у сполученні із самостійною
роботою щодо опанування фахом і виконанням виробничих функцій (без
відриву від виробництва).
6.6. Реалізація освітнього процесу в Академії відбувається в таких
формах:
 навчальні заняття;
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 самостійна робота здобувачів вищої освіти (із використанням
дистанційної та змішаної форм навчання);
 практична підготовка (в тому числі дуальна);
 контрольні заходи;
 позааудиторна робота наукових товариств, наукових гуртків,
юридичних клінік тощо.
6.7. Основними видами навчальних занять в Академії є:
 лекція (мультимедійна, дистанційна лекція тощо);
 семінарське заняття;
 практичне заняття (виїзне заняття тощо);
 консультація;
 навчальні заняття з використанням елементів дистанційного
навчання;
 консультування для здобувачів, що навчаються за індивідуальним
графіком.
Інші види навчальних занять визначаються окремими положеннями
Академії.
Як правило, навчальні заняття проводяться з використанням аудиторного
фонду, навчальних полігонів Академії, спортивних комплексів. В окремих
випадках, за рішенням кафедри заняття (семінарське, практичне), якщо це
виправдано його тематикою і дидактичними цілями, може проводитися як
виїзне. Підставою для виїзду групи слугує наявність відповідного позначення в
робочих навчальних програмах дисципліни, у тематичному плані, розкладі
занять.
З урахуванням загального рівня підготовки аудиторії, наявності власного
педагогічного досвіду науково-педагогічний працівник має право на
самостійний вибір методів проведення заняття (за традиційною або
інноваційною моделлю навчання).
Лекція – одна з основних форм проведення навчальних занять, яка
проводиться на потоці і має на меті формування поняттєво-категоріального
апарату навчальної дисципліни, висвітлення ключових проблемних питань
курсу.
Семінар – форма проведення групового навчального заняття, що має на
меті закріплення теоретичного матеріалу, поширення отриманих під час лекцій
і самостійної роботи знань у процесі проведення навчальної дискусії, розвиток
аналітичного і критичного мислення, комунікативних навичок здобувачів вищої
освіти.
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Практичне заняття – форма проведення групового заняття, головною
метою якого є закріплення вмінь оперування теоретичним матеріалом у
прикладних цілях, відпрацювання окремих прийомів, прищеплення навичок
роботи із спеціальною і комп’ютерною та спеціальною технікою.
Консультації – форма навчальної діяльності, що має на меті додаткове
пояснення складного для сприйняття матеріалу, передбаченого програмою
навчальної дисципліни, актуалізацію опірних (ґрунтовних) знань, надання
методичних рекомендацій з підготовки до занять або контрольних заходів.
Консультування здобувачів, що навчаються за індивідуальним
графіком – форма навчальної діяльності, що має на меті роз’яснення певних
питань програми навчальної дисципліни, яку здобувач вищої освіти вивчає з а
індивідуальним графіком. Відвідування таких консультацій є обов’язковим.
6.8. Самостійна робота здобувачів вищої освіти здійснюється у вільний
від аудиторної роботи і виховних заходів час, передбачає підготовку до
семінарських і практичних занять, самоосвіту.
6.9. Індивідуальні завдання – виконання здобувачами ступеня вищої
освіти магістр обов’язкових індивідуальних завдань, розроблених кафедрами
НАВС (рефератів, доповідей, мультимедійних презентацій тощо).
6.10. Практична підготовка – передбачена навчальними (робочими
навчальними) планами форма діяльності, на яку покладається реалізація
дидактичного принципу поєднання теорії із практикою, прищеплення
здобувачам вищої освіти професійних навичок.
6.11. Контрольні заходи включають передбачену навчальними
(робочими навчальними) планами, робочими програмами навчальних
дисциплін діагностику рівня знань. При організації освітнього процесу в
Академії застосовується поточний та підсумковий контроль. При цьому в
Академії можуть проводитися додаткові контрольні заходи (вхідний контроль,
комплексні контрольні роботи тощо).
Підсумковий контроль включає в себе поточний, семестровий контроль
та атестацію здобувачів вищої освіти.
6.11.1. Поточний контроль здійснюється науково-педагогічними
працівниками під час навчальних занять. Метою поточного контрою є
забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками та
здобувачами вищої освіти у процесі навчання, перевірка готовності здобувачів
вищої освіти до виконання наступних навчальних завдань, а також підвищення
навчальної мотивації.
6.11.2. Семестровий контроль, як правило, проводиться у формі екзамену,
заліку (заліку та екзамену) з конкретної навчальної дисципліни або окремо
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завершеної її частини в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою
цієї навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом.
Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю
з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт,
передбачених навчальним планом на семестр для цієї дисципліни. Якщо
здобувач вищої освіти має більше трьох невідпрацьованих пропусків або
негативних балів він може бути недопущений (лише науково-педагогічним
працівником, який забезпечував викладання дисципліни) до складання
підсумкового контролю. У разі потреби три пропуски (або три незадовільних
бали) можуть бути відпрацьовані у день підсумкового контролю.
Перескладання пропусків та незадовільних балів після не допуску до
підсумкового контролю дозволяється у поточному режимі відповідно до
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в
НАВС» (не більше трьох за один день).
Не допуск до трьох і більше навчальних дисциплін є підставою для
відрахування здобувача вищої освіти за невиконання навчального плану.
Перескладання поточних незадовільних балів або пропусків занять може
проходити у електронному (тестовому) режимі (розділ «Дистанційні курси»
офіційного веб-порталу НАВС), після отримання логіну та паролю здобувачем
вищої освіти.
Про здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які мають велику
кількість пропусків занять та невідпрацьовані негативні бали завідуючі кафедр,
після розгляду питання про успішність на засіданні кафедри, повідомляють
навчально-методичний відділ (до 1 числа кожного місяця).
6.11.2.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю
засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з
окремої навчальної дисципліни (окремої її завершеної частини) за семестр, що
проводиться як контрольний захід. Перед кожним екзаменом обов’язково
проводиться консультація.
6.11.2.2. Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що
полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем вищої освіти навчального
матеріалу з дисципліни (окремої її завершеної частини) на підставі результатів
виконаних ним завдань і певних видів роботи під час навчальних занять, як
правило на останньому практичному чи семінарському занятті.
Ці результати також можуть зараховуватися як підсумок поточного
контролю без додаткового опитування здобувачів вищої освіти (за умови, що
здобувача влаштовує визначена науково-педагогічним працівником кількість
балів та буквене позначення).
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Усі заліки в Академії диференційовані, у тому числі захист матеріалів
практики, стажування курсових робіт тощо.
Академічна заборгованість – це наявність у здобувача вищої освіти не
складених підсумкових контролів, що передбачені робочим навчальним планом
в результаті відсутності на заняттях або одержання незадовільної оцінки (Fx
або F) за результатами підсумкового контролю знань.
Здобувачі вищої освіти що не з’явилися на підсумковий контроль або
одержали незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового
контролю знань (заліків та екзаменів) вважаються такими, що мають
академічну заборгованість.
Здобувачам вищої освіти, які одержали під час підсумкових контролів
(заліків та екзаменів) не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється
ліквідувати академічну заборгованість після закінчення сесії, але до початку
наступного семестру3. Як виняток, ректор Академії може продовжити термін її
ліквідації.
Здобувачі вищої освіти, які отримали більше двох результатів нижчих ніж
60 балів (Fx) або не з’явилися на підсумковий контроль (більше ніж два рази)
без поважних причин, та протягом 10 днів від початку складання підсумкових
контролів не повідомили керівництво інституту (факультету) про причини
відсутності – відраховуються з Академії.
Недопуск до підсумкового контролю отриманий здобувачем за
результатами поточної успішності прирівнюється до Fx. За виняткових
обставин ректор має право дозволити складати підсумковий контроль у разі
наявності невідпрацьованих пропусків навчальних занять.
Повторне складання екзаменів та диференційованих заліків допускається
не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз науково-педагогічному
працівнику або в електронному режимі («Дистанційні курси»)*****, другий –
комісії, що створюються в установленому Академією порядку.
Здобувачі вищої освіти, що за результатами підсумкового контролю
отримали менше 35 балів (F) повинні повторно вивчити курс із цієї навчальної
дисципліни.
Для отримання дозволу на повторне вивчення курсу навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти має написати рапорт (заяву) на ім’я ректора
Академії із проханням надати можливість пройти повторний курс дисципліни із
здобувачами вищої освіти іншої спеціальності (спеціалізації) або іншої форми
навчання (денна/заочна). Директор (декан) навчального підрозділу визначає
3

Для денної форми навчання. Особливості ліквідації академічної заборгованості для здобувачів заочної форми
навчання визначається окремим положенням.
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найближчі можливості та клопоче перед керівництвом Академії про надання
такої можливості. Після процедури візування у начальника навчальнометодичного відділу та першого проректора матеріали передаються ректору для
вирішення у встановленому порядку.
Термін для повторного вивчення курсу навчальної дисципліни в Академії
або іншому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання шість
місяців після отримання менше 35 балів (F).
За умови вивчення повторного курсу навчальної дисципліни в Академії
підсумковий контроль складається комісії у складі: завідуючого кафедрою, за
якою закріплена навчальна дисципліна, науково-педагогічного працівника та
співробітника навчально-методичного відділу. Результати підсумкового
контролю заносяться у аркуш обліку успішності здобувача вищої освіти.
У разі отримання результатів нижчих ніж 60 балів (Fx), здобувач вищої
освіти відраховується з Академії за невиконання освітньої програми.
Здобувач вищої освіти, який впродовж 10 днів не прибув на навчальні
заняття чи на навчально-екзаменаційну сесію (для заочної форми навчання) та
не повідомив причину своєї відсутності (вона має бути поважною) може бути
відрахований з Академії.
Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком мають право отримати
здобувачі вищої освіти, які:
за станом здоров’я на період навчальних занять та підсумкових
контролів – перебувають на лікарняному (для заочної форми навчання у період
проведення навчально-екзаменаційної сесії);
є матерями (батьками, піклувальниками, опікунами) дітей віком до
3 років;
беруть участь у науковому, спортивному, житті академії (здобувачінауковці: учасники конференцій, круглих столів тощо, здобувачі-спортсмени:
майстри спорту, кандидати у майстри спорту, члени збірних команд академії з
певного виду спорту);
беруть участь у культурно-просвітницькому житті академії
(музиканти, співаки, танцюристи тощо);
беруть участь у підготовці до проходження у парадних розрахунках
з нагоди Державних свят;
беруть участь в охороні публічної безпеки та порядку (за умови
подання клопотання з Національної поліції України чи інших центральних
органів виконавчої влади та письмової згоди ректорату академії);
беруть участь у науково-дослідній роботі (проведення наукових
досліджень по держбюджетних темах та інших науково-дослідних проектах);
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були відряджені в інші центральні органи виконавчої влади або за
межі України.
При оформленні на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої
освіти подає рапорт (заяву) на ім’я ректора з резолюціями першого проректора,
директора інституту, декана факультету та:
копії довідок з медичних закладів, лікарняних листків (для
оформлення індивідуального графіку за станом здоров’я);
копії наказів або інших розпорядчих документів (для науковців,
спортсменів, музикантів, співаків, танцюристів тощо);
копію свідоцтва про народження дитини та копію свідоцтва про
одруження (при умові, якщо мати та дитина мають різні прізвища) для матерів
(батьків) дітей віком до 3 років;
документи про призначення піклувальником, опікуном дитини
віком до 3-х років.
Термін дії індивідуального графіку навчання один навчальний семестр –
для денної форми навчання та одна навчально-екзаменаційна сесія для заочної
форми навчання.
У разі потреби здобувач вищої освіти має право повторно звернутися до
керівництва академії із рапортом (заявою) про надання можливості навчання за
індивідуальним графіком, подавши, при цьому всі зазначені вище документи.
Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком здобувачу вищої освіти може
надаватися, як правило, один раз (для здобувачів вищої освіти магістр) та не
більше двох разів (для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр)
на весь період навчання.
Документи здобувачів вищої освіти, які навчаються за індивідуальним
графіком зберігаються в навчально-наукових інститутах (факультетах) із
документацією групи та курсу у яких навчається зазначений здобувач.
Контроль за виконанням індивідуального графіку навчання здійснює
директор інституту (декан факультету) або його заступник.
Відповідальність за виконання індивідуального графіка навчання
повністю покладається на здобувача вищої освіти.
У разі невиконання здобувачем вищої освіти індивідуального графіку він
відраховуються з Академії за невиконання освітньої програми.
Здобувачі освіти зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми
(індивідуального графіку), дотримуючись принципу академічної доброчесності,
та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для
відповідного рівня освіти.
Кожен із здобувачів вищої освіти в НАВС має право на Академічну
відпустку.
26

Академічна відпустка - це перерва у навчанні, право на яку здобувач
вищої освіти отримує у випадку значного погіршення стану здоров’я, участю в
програмах академічної мобільності, у зв’язку із призовом на строкову військову
службу тощо. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється
до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути
продовжена ще на один рік
В Академії контрольні додаткові заходи для здобувачів вищої освіти
можуть проводитися у формі:

вступного контролю;

контролю залишкових знань;

ректорського контролю;

контрольних зрізів знань;
Вступний контроль – усне чи письмове опитування, що дає науковопедагогічному працівнику можливість визначити рівень підготовленості групи
до сприйняття нової для неї навчальної дисципліни, наявності базових знань в
аспекті міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків;
Контроль залишкових знань – визначення рівня наявних знань через
суттєвий інтервал часу (від кількох місяців до року) після складання
підсумкового контролю. Цей вид контролю не впливає на результативність
(оцінку) навчання здобувачі вищої освіти і проводиться вибірково, як правило,
в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутрішнього, з метою
вивчення стійкості засвоєних знань здобувачів вищої освіти. Результати даного
виду контролю розглядаються на засіданнях кафедр, на оперативних нарадах
навчальних підрозділів, навчально-методичного відділу з визначенням заходів,
спрямованих на підвищення ефективності навчання.
Ректорський контроль – спеціальні контрольні заходи, що проводяться
в плановому порядку і передбачають виконання здобувачами вищої освіти
завдань теоретичного і практичного спрямування, розроблених фахівцями
відповідних кафедр. За результатами ректорського контролю навчальнометодичний відділ готує аналітичну довідку з кількісними якісними
показниками, узагальненням типових помилок. На підставі наданих до розгляду
матеріалів ректорат приймає рішення щодо шляхів удосконалення освітнього
процесу.
Кафедри повинні забезпечити прозорість оцінювання якості знань
здобувачів вищої освіти; останні мають право знати всі поточні та підсумкові
результати оцінювання їх знань.
Кафедри зобов’язані розробити чіткі критерії оцінювання всіх видів робіт
та довести їх до відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення
дисципліни.
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Контрольні зрізи знань (КЗЗ) виконуються відповідно до наказу
ректора. Згідно з цим наказом, у навчальних підрозділах призначаються комісії:
голова комісії; заступник голови; члени (не менше 3 осіб).
Заступники голів комісій складають графіки проведення КЗЗ з
розрахунку, що кожна група перевіряється з двох–трьох дисциплін кожного
циклу навчального плану.
Графік проведення КЗЗ затверджується ректором Академії як додаток до
наказу про проведення контрольних зрізів знань.
Кафедри розробляють КЗЗ з усіх дисциплін, які викладають на кафедрі.
Розроблений пакет завдань КЗЗ з навчальної дисципліни затверджується на
засіданні кафедри, схвалюється науково-методичною радою і подається до
навчально-методичного відділу.
КЗЗ виконують усі особи, які навчаються в навчальній групі, за винятком
хворих, осіб, які перебувають у нарядах та відсутні з інших поважних причин.
КЗЗ повинно виконати не менше 90 % складу академічної групи.
На проведення ККЗ з дисципліни відводиться 2 (дві) академічні години в
позанавчальний час.
Контрольний зріз знань проводить викладач-екзаменатор, який викладає
лекційний курс дисципліни, або викладач-екзаменатор, який проводить з цієї
дисципліни практичні, семінарські заняття з представником навчальнометодичного відділу.
Контроль за організацією і проведенням КЗЗ здійснює навчальнометодичний відділ.
6.12.3. Атестація –
це встановлення відповідності засвоєних
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей
вимогам стандартів вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються
за рахунок коштів державного бюджету передбачено складання атестації у два
етапи: теоретична частина та поліцейський квест (практична складова).
Здобувачеві вищої освіти, який отримав підсумкові бали в межах від 90
до 100 не менш як із 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, практичної
підготовки, індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом4, а з
інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – 75-89 балів, склав
атестацію з балами 90-100, а також показав себе в науковій (творчій) роботі, що
підтверджується рекомендацією кафедри, може бути видано диплом про освіту
з відзнакою. Остаточне рішення про видачу чи відмову у видачі диплому з
4

Дисципліни, індивідуальні завдання та практична підготовка, що будуть внесені до додатку до диплома. У
випадку вивчення дисципліни (виконання індивідуальних завдань, практичної підготовки) протягом двох або
більше семестрів із будь-якою формо підсумкового контрою до врахування береться середньозважена оцінка за
всю навчальну дисципліну (за всі індивідуальні завдання за всю практичну підготовку).
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відзнакою приймається спільним рішенням Вченої ради Академії та
екзаменаційної комісії за результатами атестації і з урахуванням усіх поданих
матеріалів5.
Законодавством не передбачено будь-яких обмежень щодо видачі
документа про освіту з відзнакою будь-якого ступеня вищої освіти з
урахуванням наявності документа про освіту з відзнакою здобутим попереднім
ступенем вищої освіти. Детальна інформація про атестацію здобувачів вищої
освіти визначено у Положенні про Екзаменаційну комісію в НАВС.
Перескладання будь-якого контролю з метою підвищення оцінки, окрім
незадовільної, забороняється.
6.10. З метою підвищення якості навчання й закріплення професійної
мотивації, залучення здобувачів вищої освіти до діяльності наукових шкіл
Академії освітній процес включає в себе відповідні напрями позааудиторної
роботи:
– робота наукових товариств, наукових гуртків – спільна планова
діяльність найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр із
талановитою молоддю, що має на меті формування потенціалу майбутніх
вчених, розвитку дослідницьких творчих здібностей тих, хто навчається.
Питання організації діяльності в цьому напрямі внормовані окремим
Положенням по Академії;
– діяльність юридичних клінік – консультування щодо правових і
процесуальних питань осіб, які звертаються за відповідною допомогою,
насамперед представників незахищених верств суспільства, що здійснюється на
відповідній базі здобувачами вищої освіти під керівництвом науковопедагогічних працівників кафедр. Питання організації діяльності юридичних
клінік внормовуються окремим Положенням по Академії;
– освітні заходи кафедр та навчальних підрозділів круглі столи,
науково-практичні конференції, читання, олімпіади, вікторини тощо.
Підготовка фахівців за заочною формою навчання в Академії є однією з
форм здобуття певного ступеня вищої освіти та забезпечує одержання особою,
яка навчається, знань та розвиток умінь і навичок в обсязі, що відповідає
вимогам стандарту вищої освіти, установленого для відповідного ступеня вищої
освіти.
Прийом на навчання здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України, Правил відбору та прийому до вищих
5

Особливості трансформації у бали оцінок за національною шкалою викладено у розділі «Контроль якості
знань».
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навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України та Правил відбору та
прийому до Академії, що затверджуються відповідно до вимог чинного
законодавства.
Організація освітнього процесу за заочною формою навчання
регламентується окремим Положенням по Академії.
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7. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ.
З кожної навчальної дисципліни за усіма видами робіт розробляються
критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти.
Критерії оцінювання (Assessment criteria): стосовно оцінювання
виконання вимог освітніх програм – описи того, що і на якому рівні має
зробити здобувач вищої освіти для демонстрації досягнення результатів
навчання.
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності
здобувача вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового
контролів є такі:

виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни;

глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових
рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах;

уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку й
розвитку;

характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність,
логічність, послідовність тощо);

уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;

уміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Трансформація національної оцінки у шкалу ECTS відбувається за
таблицею, що наведена нижче. Виставляється середній бал у лінійці, що
відповідає оцінці.
Трансформація результатів заліків у період, в який не виставлялися бали
(національна шкала оцінювання), за шкалою ECTS здійснюється шляхом
виставлення середньозваженого середнього балу шкали оцінки за екзамени у
період екзаменаційної сесії.
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Оцінка

Оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

в балах

за національною
шкалою

Оцінка

90-100

Відмінно

A

відмінне виконання

B

вище середнього рівня

C

загалом хороша робота

D

непогано

E

виконання відповідає
мінімальним критеріям

Fx

необхідне
перескладання

F

необхідне повторне
вивчення курсу

85–89
75–84

Добре

66–74
60–65

Задовільно

35–59
Незадовільно
1–34

Пояснення

Детальна інформація про контроль якості знань регламентована
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в НАВС»
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8. ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА
ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ
Переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання
курсантів (слухачів) здійснюється відповідно до наказу МВС України «Про
затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів
МВС» від 7 вересня 2009 року № 381.
Переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання
студентів регламентується відповідними наказами МОН України, зокрема
наказом «Про затвердження Положення про порядок відрахування,
переривання навчання, поновлення і переведення студентів вищих навчальних
закладів освіти» від 15 липня 1996 року № 245.
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9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
Положення схвалюється рішенням Вченої ради та запроваджується
наказом ректора Академії і набуває чинності з моменту його затвердження.
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення
мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, науковопедагогічні працівники, а також здобувачі вищої освіти в Академії. Пропозиції
оформлюються у вигляді рапорту (заяви) на ім’я першого проректора Академії,
з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін та доповнень до
Положення. Рапорти (заяви) подаються до начальника навчально-методичного
відділу Академії, який щотижня, після ретельного вивчення останніх, передає
їх на розгляд першому проректору Академії. Отримані протягом навчального
року пропозиції аналізуються, структуруються за тематикою і виносяться
щорічно не пізніше, ніж за 3 місяці до початку нового навчального року на
розгляд Вченої ради Академії. Після їх ухвалення Вченою радою
затверджуються наказом ректора Академії і набувають чинності.
У разі виникнення негайної необхідності внесення змін і доповнень до
Положення, пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, їх може бути
внесено на чергове засідання ректорату Академії.
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