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ПОЛОЖЕННЯ
Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренкапро дистанційне підвищення
кваліфікації працівників Національної поліції
І. Загальніположення
1.1. Це Положення визначає засади організації дистанційного підвищення

кваліфікації працівників Національної поліції України (далі - поліції), які
проходять службу (працюють) на посадах, що за класифікацією професій
належать до категорій керівників, професіоналів, фахівців та робітничих
кадрів (далі – працівники поліції).
1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про
вищу освіту», «Про Національну поліцію», наказів Міністерства освіти і науки
України та Міністерства внутрішніх справ України.
1.3. Під дистанційним підвищенням кваліфікації працівників поліції
розуміється індивідуалізований процес задоволення потреб працівників
поліції в особистому професійному зростанні, який відбувається в основному
за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього
процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг через
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за
програмами підвищення кваліфікації працівників поліції без відриву від
виконання функціональних обов’язків за місцем служби.
1.5. Основними завданнями дистанційного підвищення кваліфікації
працівників поліції є:
- оновлення та доповнення необхідних знань і підвищення спеціальних
навичок для успішного виконання обов’язків із забезпечення публічної
безпеки й порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства й держави, протидії злочинності та інших службових завдань;
- формування професійної самосвідомості працівників поліції, почуття
відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення
своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в
конкретних підрозділах поліції;
- формування високої психологічної стійкості працівників поліції,
розвиток у них пам’яті, мислення та інших професійно-психологічних якостей
і навичок.

ІІ. Організація освітнього процесу
2.1. Тривалість дистанційного підвищення кваліфікації працівників поліції
визначається відповідними навчально-тематичними планами й професійними
програмами.
2.2. Підвищення кваліфікації працівники поліції проходять без відриву від
виконання функціональних обов’язків за місцем служби за винятком першого
та останнього днів курсу.
2.3. У перший день підвищення кваліфікації працівники поліції
прибувають до університету для реєстрації та інструктажу, в останній – для
складання підсумкового контролю знань.
2.4. До університету працівники поліції, направлені на підвищення
кваліфікації, зобов’язані прибути в однострої за сезоном без зброї та мати при
собі направлення на підвищення кваліфікації, службове посвідчення, документ
про відрядження.
ІІІ. Особливостіосвітнього процесу
3.1. Освітній процес здійснюється в таких формах: самостійна робота;
навчальнізаняття; контрольні заходи.
3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою
навчання є: онлайн-лекція, практичнізаняття, веб-консультації.
3.3. Навчальні заняття та самостійна робота проводяться зі слухачами
дистанційно в синхронному або асинхронному режимі відповідно до
навчального плану.
3.4. Практичнізаняття здійснюються у вигляді «форуму», якийпередбачає
участь слухачів у віртуальній дискусії за темою заняття.
3.5. Самостійна робота здійснюється у вигляді творчого завдання (спосіб
розв’язання проблемної ситуації, що мала місце в практичній діяльності
слухача) і носить факультативний характер.
3.6. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами
дистанційного навчання під час навчальних занять забезпечується передачею
відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або
асинхронному режимі.
3.7. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки
фахівців за дистанційною формою навчання включають поточнийта
підсумковий контролі знань, умінь та навичок, набутих слухачем у процесі
навчання.
3.8. Форми поточного контролю: а) у вигляді тестування з навчальних
дисциплін, що викладаються; б) оцінювання роботи слухача на «форумі»; в)
оцінка за творче завдання.
3.9. Тестування з навчальних дисциплін здійснюється васинхронному
режимі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних
технологій з забезпеченням аутентифікації слухача.
3.10. Поточний контроль має бути пройденим до підсумкового контролю.

3.11. Підсумковий контроль здійснюється на базі університету у формі
тестування зі всіх навчальних дисциплін, що викладалися.Тривалість
підсумкового контролю – 2 академічні години. Перескладання підсумкового
контролю не допускається.
3.12. Розподіл балів, які отримують слухачі, за формами контролю:
загальна кількість балів за поточний контроль не може перевищувати 55 балів,
за підсумковий контроль – 45 балів.
3.13. Шкала оцінювання:
Сумабалівза 100-бальною
шкалою

Національна шкала

90-100

відмінно

74-89

добре

60-73

задовільно

0-59

незадовільно

3.13.Після успішного закінчення навчання за програмою довгострокового
підвищення кваліфікації та успішного виконання завдань підсумкового
контролю працівники поліції отримують свідоцтво про підвищення
кваліфікації.
3.14. Працівникам поліції, які не виконали навчально-тематичний план, не
пройшли підсумкового контролю, видається довідка в довільній формі про те,
що вони прослухали навчальну програму підвищення кваліфікації.
3.15. Працівники поліції, які під час проходження довгострокового
підвищення кваліфікації не виконали відповідну навчальну програму
(отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову
направлені для проходження довгострокового підвищення кваліфікації не
раніше ніж через рік.
Начальникнавчально-методичноговідділу
майор поліції

В.А. Веретянніков

ПОГОДЖЕНО:
Проректор
доктор юридичних наук, професор
полковник поліції
«___» ______ 2017 року

М.В. Карчевський

Проректор

В.Р. Кім

«___» _______ 2017 року
Начальник відділення
юридичногозабезпечення
«___» _______ 2017 року

Р.А. Панасенко

