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Шановна президія, шановні делегати конференції !  

 

Дозвольте доповісти вам про результати діяльності нашого навчального 

закладу протягом навчального року, що минув, та окреслити заходи щодо 

вдосконалення подальшої роботи. 

Минулого року були визначені основні пріоритетні напрямки діяльності 

університету,  які ми з вами  успішно впровадили в навчально-виховний процес.  

Робота всіх структурних підрозділів була направлена на: 

 вдосконалення організації навчально-виховного процесу,  

впровадження системи управління дистанційним навчанням «Moodle» та 

проведення занять з молодими викладачами в рамках «Школи педагогічної 

майстерності»; 

 збільшення наукового потенціалу університету, забезпечення якісної 

роботи спеціалізованих вчених рад, розширення переліку наукових спеціальностей 

в аспірантурі університету; 

 забезпечення виконання наукових досліджень з пріоритетних напрямів 

діяльності органів внутрішніх справ; 

 залучення талановитої курсантсько-студентської молоді до науково-

дослідної роботи та забезпечення участі молодих вчених університету в конкурсах 

різних рівнів на здобуття премій і грантів та розвиток міжнародного 

співробітництва; 

 посилення взаємодії університету з комплектуючими підрозділами 

інших регіонів України, а також проведення заходів, направлених на проведення 

профорієнтаційної роботи серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, а також випускників загальноосвітніх закладів Дніпропетровської 

області;  

 підвищення рівня кадрового забезпечення, професіоналізму 

працівників, зміцнення службової та виконавської дисципліни, запобігання 

порушенням законності серед особового складу, підняття престижу служби в 

органах внутрішніх справ; 

 розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення фінансово-

господарської стабільності університету. 

Враховуючи поставлені перед університетом минулорічні завдання довожу 

присутнім результати нашої діяльності. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 

 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ                      
(далі - ДДУВС) -  правонаступник створеної в 1966 році Дніпропетровської 

спеціальної середньої школи міліції Міністерства охорони громадського порядку 

Української РССР. В 1992 році школу було реорганізовано в Дніпропетровське 

училище МВС України, на базі якого в 1997 році створено Дніпропетровський 

юридичний інститут МВС України. В листопаді 2001 року ВНЗ надано статус 
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академії та перейменовано у Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ).  

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 880                                   

«Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ 

Міністерства внутрішніх справ» Юридичну академію МВС було реорганізовано у 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, як вищий 

навчальний заклад зі специфічними умовами навчання Міністерства  внутрішніх 

справ України є державним  навчальним  закладом,  який реалізує відповідно до 

наданої ліцензії освітньо-професійні, освітньо-наукові, наукові   програми 

підготовки фахівців  за  всіма освітніми рівнями та забезпечує провадження на 

високому рівні освітньої діяльності, спрямованої на здобуття особами вищої освіти, 

невід’ємною складовою якої є її наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність. 

 

 
 

До складу ДДУВС входять Навчально-науковий інститут заочного навчання 

та підвищення кваліфікації, 6 факультетів та центр первинної професійної 

підготовки, а саме: 

 факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

 факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 

 факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

 юридичний факультет; 

 факультет економіко-правової безпеки, який введений у склад 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з                   

20.07.2017 згідно наказу МВС України від 30.06.2017 № 555; 

 Криворізький факультет; 

 Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», 

який введений у склад Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
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справ з 11.04.2017 згідно наказу МВС України від 31.03.2017 № 283  та діє для 

забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, вперше 

прийнятих на службу до поліції, підвищення кваліфікації і перепідготовки 

молодшого складу поліції, а також проведення окремих форм службової підготовки 

поліцейських. 

Згідно з ліцензованим обсягом ДДУВС спроможний щорічно прийняти на 

навчання понад 2000 (2020)  здобувачів вищої освіти: 

-   за спеціальністю «Право» для здобуття освітніх рівнів:  

 «Бакалавр» – 925, «Магістр» – 300; 

         -  за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» для здобуття освітніх рівнів:  

 «Бакалавр» – 395, «Магістр» – 300; 

        -     за спеціальністю «Менеджмент» для освітнього рівня:  

 «Бакалавр» – 100. 

Штатна чисельність постійного складу навчального закладу складає  1001 

(911) одиниць, з яких некомплект складає 340 (303) посад (33,9%), з них посади, що 

утримуються за рахунок коштів: 

– державного бюджету – 486 (427) одиниць (48,6%); 

– спеціального фонду – 515 (484) одиниці (51,4%).   

            Основною складовою частиною навчального закладу є його науково-

педагогічний персонал. Загальна штатна чисельність науково-педагогічного 

персоналу нараховує  290 (295) осіб, з яких не укомплектованими залишаються 59 

(74) посади (20,3%).  

В університеті працює 27 (20) докторів наук (з них 1(2) за сумісництвом) та  

136 (137) кандидатів наук (з них 9 (3) за сумісництвом). 
 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Організаційну роботу у ДДУВС здійснює відділ організаційно-аналітичної 

роботи та контролю (далі - ВОАРК). Основними напрямками якого у 2016-2017 

навчальному році  були:  

-   проведення аналітичної роботи; 

-   підготовка аналітичних документів за напрямками діяльності ДДУВС; 

-   організація роботи ректорату університету; 

- аналіз стану виконавської дисципліни структурних підрозділів 

університету; 

- контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів 

університету;  

- підготовка звіту ректора на конференцію трудового колективу про 

проведену роботу;  

- узагальнення та систематизація пропозицій структурних підрозділів щодо 

покращення діяльності університету; 

-  ведення Антикорупційної програми ДДУВС на 2017 рік тощо. 

Відповідно до Плану основних заходів університету на 2016-2017 навчальний 

рік було заплановано 153 заходи (у минулому навчальному році – 140), які 
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виконані в повному обсязі, випадків порушення термінів виконання заходів не 

допущено. 

Крім цього, протягом навчального року проведено 46 засідань ректорату,      

(у 2015-2016 навчальному році  – 44), на яких розглянуто 173 (108) актуальних 

питань, з яких 14 позапланових та прийнято 388 (241) рішень. 

         Основними напрямами  роботи ВОАРК ДДУВС у 2017 - 2018 навчальному 

році є: 

         -  розроблення Плану основних   заходів   ДДУВС   на 2017 - 2018    

навчальний рік; 

        - здійснення контролю за    виконанням    структурними      підрозділами 

ДДУВС   Антикорупційної програми ДДУВС на 2017 - 2018 роки; 

             -  здійснення контролю за виконанням рішень ректорату та інших нормативно-

правових і розпорядчих документів, контроль за виконанням яких покладено на 

ВОАРК; 

            -  проведення аналітичної роботи у ДДУВС та підготовка аналітичних довідок 

та звітів; 

            -  розроблення Плану організаційних і практичних заходів щодо підготовки до 

конференції трудового колективу ДДУВС за підсумками 2017 - 2018 навчального 

року; 

            -  забезпечення контролю за дотриманням строків та якістю виконання Плану 

основних заходів ДДУВС на 2017 - 2018 навчальний рік ; 

            -  здійснення контролю за дотриманням строків і якістю виконання Планів 

роботи  структурних підрозділів на 2017 - 2018 навчальний рік тощо. 

2.1.  Профорієнтаційна робота та результати вступної кампанії                   

2016-2017 навчального року 

На виконання наказу ректора від 02.09.2016  № 478 «Про організацію 

профорієнтаційної роботи у 2016 - 2017 навчальному році» та доручень  ректора 

від 07.10.2016  № 77, від 13.01.2017 року № 2 ДДУВС впродовж 2016 - 2017 

навчального року університетом проводилась профорієнтаційна робота за 

декількома напрямками. 

По-перше, це розвинута інформаційна компанія з залученням засобів масової 

інформації у тому числі інтернет порталів. 

По-друге, це укладання угод про спільну діяльність  з державними 

установами та закладами освіти Дніпропетровської області. 

По-третє, це організація безпосереднього спілкування  працівників 

структурних підрозділів Університету зі студентами  вищих навчальних закладів І - 

ІІ рівнів акредитації, а також випускників середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів Дніпропетровської області. 

Проведення зазначених заходів дало можливість поінформувати широкі маси 

абітурієнтів про переваги здобуття вищої освіти в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ, що підвищило кількість наданих заяв 

про вступ до закладу до 4000 осіб.  

За 2016 - 2017 навчальний рік проведено 612 (584) заходів 

профорієнтаційного характеру та охоплено профорієнтаційною роботою 33891 

(30973) осіб. 
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Як результат, у  2017 році до  університету вступило 3654 (3639) студентів, з 

яких  1068 на бюджетну форму навчання, 2586 на контрактну форму навчання.  

             Результативність проведеної профорієнтаційної роботи можна визначити 

порівнюючи склад абітурієнтів сформований  впродовж навчального року із 

списками зарахованих студентів. Отже, банк абітурієнтів становив 1124 осіб, з яких 

на юридичний факультет на основі ПЗСО планувало вступити 425 осіб, на основі 

ОКР «молодший спеціаліст» – 123 особи, на заочну форму навчання на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» – 115 осіб; на факультети за державним замовленням – 461 

особа (таблиця 1). 

        Порівняльні дані результатів профорієнтаційної роботи за освітнім рівнем 

«бакалавр» з урахуванням попередньої освіти вступників: 
Таблиця 1 

 

Освітній рівень Назва факультету 
Кількість заявлених 

абітурієнтів 

Кількість 

абітурієнтів, які 

вступили 

Бакалавр на основі 

ПЗСО 

Юридичний 

факультет 

425 171 

Бакалавр на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» 

Юридичний 

факультет 

123 51 

Бакалавр на основі 

ПЗСО 
ННІ ЗНПК 5 2 

Бакалавр на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» 
ННІ ЗНПК 115 20 

Бакалавр на основі ПЗСО 

Факультети за 

державним 

замовленням 

456 162 

 

 Не мало важливим фактором в якості проведення профорієнтаційної роботи є 

роль керівника кожного структурного підрозділу (діаграма 1). 
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Діаграма 1 

 

 

 Отже, найбільш результативно спрацювали колективи кафедр (діаграма 1):  

 цивільно-правових дисциплін (Нестерцова-Собакарь О.В.)                     

29 абітурієнтів – середня по кафедрі 2,9;  

 теорії та історії держави та права (Боняк В.О.) 27 абітурієнтів – середня 

по кафедрі 2,5;  

 фізичного виховання (Хрипко Л.В.) 20 абітурієнтів – середня по 

кафедрі 2,5;  

 цивільного права та процесу (Коваленко А.В.) 19 абітурієнтів – середня 

по кафедрі 2,1;  

 загальноправових дисциплін (Наливайко Л.Р.) 20 абітурієнтів – середня 

по кафедрі 1,53. 

Для загальної оцінки якості проведення профорієнтаційної роботи та 

ефективності роботи приймальної комісії необхідно проаналізувати поповнення 

контингенту студентів та курсантів ДДУВС у розрізі трьох останніх навчальних 

років (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

 

  

Денна Заочна 
Разом 

Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет 

Контрак

т 

2017 1062 450 612 418 250 168 1480 

Бакалавр 

Право 612 220 392 243 100 143 855 

Правоохорон-

на діяльність 

372 180 192 25   25 397 

  Менеджмент   28   28       28 

Магістр 

Право 50 50   50 50   100 

Правоохорон-

на діяльність 

0     100 100   100 

2016 1026 330 696 886 225 661 1912 

Бакалавр 

Право 454 250 204 286 200 86 740 

Правоохорон-

на діяльність 

195   195       195 

Спеціаліст Правознавство 189   189 525   525 714 

Магістр 

Право 188 80 108 50   50 238 

Правоохорон-

на діяльність 

      25 25   25 

2015 501 150 351 505 200 305 1006 

Бакалавр 

Правознавство 320 100 220 110 75 35 430 

Правоохорон-

на діяльність 

      100 100   100 

Спеціаліст Правознавство 83   83 225   225 308 

Магістр 

Правознавство 73 25 48 45   45 118 

Правоохорон-

на діяльність 

25 25   25 25   50 

 

За останні три роки можна констатувати позитивну динаміку збільшення 

контингенту студентів та курсантів, так у 2015 році всього було зараховано 1006 

здобувачів вищої освіти, у 2016 році чисельність зарахованих збільшилась на 906 

здобувачів вищої освіти, у 2017 році очікувана кількість зарахованих 1705, що на 

207 осіб менше ніж у 2016 році, але більше на 699 осіб порівняно із 2015 роком. 

Зменшення загальної кількості у 2017 році порівняно з 2016 роком пояснюється 

відсутністю набору за ОКР «Спеціаліст» показник якого в минулому році становив 

714 осіб.  
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Таким чином, профорієнтаційна діяльність колективу університету має в 

сьогоднішніх реаліях велике значення, тому що її результатом є формування 

контингенту студентів, а також, що дуже важливо, створюється імідж нашого 

вищого навчального закладу на територіях Дніпропетровської, Запорізької, 

Херсонської, Донецької та інших областей. 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Робота Вченої ради здійснювалась на основі Положення про Вчену раду 

(наказ від 30.11.2015 р. № 529), Плану роботи Вченої ради на 2016 - 2017 

навчальний рік (затверджений ректором університету 31.08.2016 року). 

До  складу Вченої ради входить 45 осіб, з них: 18 (14) докторів,                                  

8 (12) професорів, 15 (19) кандидатів, 18 (15) доцентів. 

Упродовж 2016-2017 навчального року відбулося 13 (12) засідань Вченої 

ради, на яких розглянуто 168 (120) питань (51(25) планове та 117 (95) додаткових), 

прийнято 234 (61) рішення.  

Не вперше розглядались та позитивно вирішені питання фінансування 

курсантсько-студентського  самоврядування та розміщення коштів університету в 

банківських установах.  

Рекомендовано до друку 27 (21) монографій, 13 (12) наукових видань,                   

27 (13) навчальних посібників та 4 підручника.  

Затверджено 4 (2) теми докторських дисертацій та 36 (36) тем кандидатських 

дисертацій.  

Здійснена значна робота по реалізації вимог Закону України «Про вищу 

освіту». 

 Розглянуто питання про створення: 

- факультету економіко-правової безпеки у складі Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ;  

- Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» у 

складі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Вперше розглядалось питання про затвердження звіту про акредитаційний 

самоаналіз напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». 

Розглянуто та затверджено 20 положень. 

Було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» 

професору кафедри українознавства та іноземних мов, доктору філологічних наук, 

професору Поповському А.М. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ТА ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

                                     ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Режимно-секретне та документальне забезпечення 

Протягом 2016 - 2017 навчального року відділом режимно-секретного та 

документального забезпечення університету (далі – ВРСДЗ) був здійснений ряд 

організаційних та практичних заходів, направлених на покращення стану 

забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації, 



 10 

ведення несекретного діловодства, розгляду звернень громадян, запитів на 

публічну інформацію та адвокатських запитів, архівної роботи та роботи 

спеціальної бібліотеки.  

Протягом 2016 - 2017 навчального року ВРСДЗ відпрацьовано 12745 

документів (протягом 2015 - 2016 навчального року - 10545). 

Обсяг документів у ВРСДЗ ДДУВС: 

 
№ 

з/п 
Види документів 

                      Кількість      Динаміка 

2015 - 2016 н.р. 2016 -2017 н.р.  

1. Вхідні 2515 2877 +362 

2. Вихідні 5452 5088 -364 

3. Загальні накази 487 769 +282 

4. Накази по особовому складу 281 215 -66 

5. 
Наказ з адміністративно-

господарських питань 
25 10 -15 

6. Доручення 78 86 +8 

7. Доповідні записки, рапорти 1397 3344 1947 

8. Письмові звернення громадян 43 34 -9 

9. Запити на публічну інформацію 267 322 +55 

 Усього  10545 12745 +2200 

 

У січні та травні 2017 року було здійснено перевірку наявності та стану 

документів і справ із грифом «Для службового користування», які зберігаються в 

університеті, їх втрат або пошкоджень не виявлено. 

ВРСДЗ на контроль було поставлено 1514 заходи, порушень термінів 

протягом року допущено не було. 

Щоквартально аналізувались та до ДРСДЗ МВС України надавались звіти 

про результати роботи із запитами на публічну інформацію та зверненнями 

громадян, організації їх особистого прийому. 

Протягом звітного періоду було завершено роботу щодо створення 

інформаційної системи архівосховища. Сформована електронна база даних про 

справи, книги та журнали, які знаходяться на обліку окремо по строках їх 

зберігання.  

За 2016 - 2017 навчальний рік до архівосховища здійснено 221 (201) 

звернення для отримання архівних матеріалів, оформлено 19  (42) замовлення на 

видачу документів для користування за межами архіву. Окрім того, у разі 

необхідності надаються архівні довідки, які стосуються підтвердження окремих 

даних про колишніх співробітників, студентів або курсантів ДДУВС та ЗЮІ. 

Діяльність спеціальної бібліотеки  ВРСДЗ протягом навчального року була 

направлена на покращення роботи з читачами, книжковим фондом, довідково-

біографічної діяльності, заходів по виконанню вимог режиму секретності та яка 

налічує 25610  (24324) примірників матеріальних носіїв інформації. 

Також на постійній основі здійснювалась профілактично-роз'яснювальна 

робота серед постійного та перемінного складу університету (курсантів, слухачів 

заочного навчання, магістрів, ад'юнктів та здобувачів) щодо дотримання ними 
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вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці та режиму 

секретності. 

4.2.   Юридичне забезпечення 

За звітний період до адміністративних судів та судів загальної юрисдикції 

подано 25 (56) позовних заяв про відшкодування до державного бюджету витрат, 

пов’язаних з навчанням у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ та 6 про оскарження дій державних виконавців під час 

виконавчого провадження, 1  про виселення особи з наданого службового житла. В 

порівнянні з відповідним періодом 2015 - 2016 навчального року кількість поданих 

позовних заяв знизилась (відповідно  56 позовів стосовно молодих фахівців та        

2 про оскарження дій ДВС).  

З кількості поданих позовів:  

- 10 (53) позовів задоволено повністю; 

- 1 (1) позов задоволено частково; 

- по 6 (2) справах відмовлено у задоволенні позовів (з них 2 про 

відшкодування витрат пов’язаних з навчанням в ДДУВС, 4  про оскарження дій 

державних виконавців при винесенні постанов у відкритих провадженнях); 

-   у 15 справах провадження триває.  

Позови, за результатами розгляду яких відмовлено у їх задоволенні, були 

подані до того, як ДДУВС отримав повідомлення про поновлення вказаних осіб на 

службі. Підстави для їх оскарження відсутні.  

До подання позовів готуються 3 матеріали.  

За звітний період ДДУВС отримав 3 позовні заяви про поновлення на роботі, 

провадження у яких триває.  

За звітний період відбулось 72 (70) судових засідання, в яких співробітники 

відділу юридичного забезпечення ДДУВС безпосередньо взяли участь.  

В ході роботи претензій до Університету не заявлялось, заходи досудового 

врегулювання спорів, що застосовуються у позовній роботі, частково були 

успішним, в 10 випадках після направлення листів-нагадувань до боржників, 

погашення заборгованості здійснюється в добровільному порядку.  

Протягом звітного періоду відділом юридичного забезпечення проводилась 

робота по організації примусового виконання судових рішень, винесених на 

користь університету.  

Загалом у звітному періоді закрито 6 (14) виконавчих проваджень у зв’язку з 

повним відшкодуванням суми заборгованості, загальна сума відшкодувань склала 

понад 254 000 грн. (проти 200 000 грн. за минулий період).  

Співробітник відділу є постійним членом Тендерного комітету ДДУВС, всі 

процедури проводяться відповідно до законодавства, прозоро та відкрито з 

урахуванням  вимог, передбачених законодавством.  

Облік укладення та виконання господарських договорів ведеться в журналі 

обліку реєстрації документів щодо договірно-правового забезпечення діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та в 

електронному реєстрі. За звітний період в журналі зареєстровано 480 договорів.  
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У 2016 - 2017 навчальному році проведено 17 (17) процедур закупівлі 

товарів, робіт та послуг за державні кошти на загальну суму 19 000 000, 900 грн. 

(в тому числі комунальних послуг 17 000 000, 3000 грн.). 

З метою дотримання вимог законодавства юридичну експертизу проходять 

всі накази та доручення керівництва ДДУВС без виключення.  

На виконання п.п. 18, 23 Постанови КМУ від 26.11.2008 № 1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» 

відділом юридичного забезпечення здійснюється систематизація та кодифікація 

законодавства, зокрема ведеться облік актів законодавства, збирається інформація 

про їх офіційне оприлюднення в друкованих виданнях та оголошується регулярно 

на ректоратах.  

 

V.   ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

5.1. Планування освітнього процесу 

Протягом 2016 - 2017 навчального року з метою вдосконалення 

організаційних, навчальних та методичних аспектів діяльності навчально-

методичного відділу за напрямом планування освітнього процесу здійснено низку 

загальних заходів: 

- підготовлені накази про закріплення навчальних дисциплін, про 

присвоєння шифрів навчальним групам та закріплення аудиторного фонду; 

- складено розклади навчальних занять, екзаменаційних сесій; 

- здійснено контроль за дотриманням науково-педагогічними 

працівниками розкладу навчальних занять. 

З метою автоматизації процесу планування навчальної роботи удосконалено 

форму розрахунку та розподілу обсягів навчальної роботи на кафедрах 

університету, яка дозволяє в єдиному консолідованому електронному документі 

здійснювати не тільки планування, а і готувати звіт про виконання навчальної 

роботи по кафедрі. 

У звітному навчальному році в Університеті підготовлено 1600 (1147) 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» (за державним замовленням 553 (377) особи, за 

контрактом – 1047 (774) особи), з них 188 (128) осіб отримали дипломи з відзнакою 

(за державним замовленням 79 (29) осіб, навчання на умовах договору з фізичними 

та юридичними особами – 109 (99) осіб), що складає 11,7 % (11%) від усієї 

кількості виданих дипломів. 

Кількість випускників за рівнями та формами навчання наведена у таблиці 1: 
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                                                                                                                     Таблиця 1 

ОКР 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього За державним 

замовленням 

За 

контрактом 

За державним 

замовленням 

За 

контрактом 

Бакалаври 370 198 114 79 761 

Спеціалісти 0 167 – 519 686 

Магістри 48 40 21 44 153 

Всього: 418 405 135 642 1600 

 

Проведення атестації забезпечували 10 (8)  екзаменаційних комісій, що були 

створені відповідно до наказів ДДУВС від 06.01.2017 № 2 та від 13.01.2017 № 14. 

Випускники показали високий рівень знань з навчальних дисциплін, які 

виносилися на атестацію. Середній бал з переважної більшості дисциплін складає 

4,0 і вище. 

На Криворізькому факультеті ДДУВС забезпечено навчальний процес для 

здобувачів вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти напряму 081 

«Право» у кількості 36 осіб, у тому числі 29 студентів денної форми навчання та 7 

студентів заочної форми навчання. 

Згідно графіку освітнього процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ на 2016 - 2017 навчальний рік на Криворізькому 

факультеті забезпечено проведення екзаменаційних сесій, за результатами яких 

студенти 1-го курсу денної та заочної форми навчання показали 100% успішність. 

За підсумками навчання студентів у 2016-2017 навчальному році середній бал 

складає 3,5 якість знань з дисциплін – 44 %.  

У період з листопада 2016 року по березень 2017 року на факультеті 

забезпечено проведення курсів підвищення кваліфікації 243 слідчих Головного 

управління Національної поліції в Дніпропетровській області. 

Починаючи з 06.03.2017 у Криворізькому факультеті забезпечено проведення 

первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 

поліцію на посади слідчих, працівників кримінальної поліції, сектору реагування 

патрульної поліції. На даний час навчання проходять 233 слухача. 

Згідно з вимогами наказів МВС України від 16.03.2015 № 276 «Про 

затвердження Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки 

(спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби», ГУНП в Запорізькій 

області від 04.02.2016  № 143 « Про затвердження Положення про організацію 

навчального процесу на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) 

працівників підрозділів патрульної служби» з 08.02.2016 по 11.04.2016 на базі 

здійснено первинну професійну підготовку працівників патрульної поліції. На 

навчання зараховано 404 слухачі, з яких закінчили курси - 382. За період навчання 

відраховано 22 слухача, з них за власним бажанням - 7, через неуспішне складання 

іспитів (невиконання навчального плану) – 14 та за порушення дисципліни - 1. 

Відповідно до вимог наказу МВС України від 16.02.2016 № 105 «Про 

затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки 

поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію» з 27.02.2017 по 

26.06.2017 та з 06.03.2017 по 04.07.2017 року, на базі Запорізького центру 
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здійснено первинну професійну підготовку поліцейських, яких вперше прийнято на 

службу в поліції на посади поліцейських (інспекторів) патрульної служби та 

оперуповноважених кримінальної поліції.  

27.02.2017  на навчання зараховано (патрульні) – 131 слухач, з яких закінчили 

навчання 114. 

 06.03.2017 на навчання зараховано (кримінальна поліція) – 31 слухач, з яких 

закінчили навчання – 30 слухачів. За період навчання  відраховано 17 слухачів 

(патрульні), з них 4 слухачі через небажання продовжувати або проходити 

професійну підготовку та 13 слухачів за невиконання навчального плану 

(отримання незадовільної оцінки під час повторного проходження проміжного та 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни) та 1 слухача (кримінальна 

поліція) через небажання продовжувати або проходити професійну підготовку. 

        29.05.2017 та 30.05.2017 слухачі 6 навчальної групи опановували навчальний 

предмет «Оперативно-розшукова діяльність», згідно з розкладом занять у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.  26.06.2017 на 

території університету 144 слухачі урочисто склали Присягу працівника поліції.  

Згідно з Листом Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції 

України від 10.01.2017 № 156/12/7/01-2017 «Про організацію навчальних зборів 

поліцейських груп реагування патрульної поліції», ГУНП в Запорізькій області на 

навчання було зараховано 400 слухачів, з яких всі слухачі пройшли навчальні 

збори. 

5.2.  Методичне забезпечення освітнього процесу, школа педагогічної  

майстерності 

З метою оптимізації освітньої діяльності в університеті, удосконалення 

навчально-методичних матеріалів протягом 2016 - 2017 навчального року 

здійснювалися такі заходи: 

– контроль та консультування науково-педагогічних працівників щодо 

розробки навчально-методичної документації з дисциплін (доручення ДДУВС від 

11.07.2016 № 49); 

– планові та позапланові педагогічні контролі та взаємні відвідування, а 

також педагогічний контроль з боку керівництва та досвідчених працівників 

університету, згідно з відповідними графіками; 

– заняття з підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників у рамках Школи педагогічної майстерності (підготовлено наказ 

ДДУВС від 20.10.2016 № 599). У травні 2017 науковою лабораторією 

соціологічного моніторингу навчально-наукового інституту заочного навчання та 

підвищення кваліфікації було проведене соціологічне дослідження, метою якого 

було виявлення точки зору науково-педагогічного складу щодо ефективності 

роботи ШПМ. За його результатами буде сформована тематика методичних 

семінарів ШМП на наступний 2017-2018 навчальний рік; 

– організовано щосеместрове проведення ректорського контролю рівня 

сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти відповідно до графіків, 

затверджених наказом ДДУВС від 12.09.2016 № 500 та вимог Положення про 

ректорський контроль рівня сформованості компетентностей здобувачів вищої 
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освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

затвердженого наказом ДДУВС від 02.07.2016 № 339. 

           5.3.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої  

           освіти 

           З метою підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально - 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти в університеті протягом             

2016 - 2017 навчального року здійснювалися такі заходи: 

- організовано та проведено 35 (32) вікторин (в осінньому семестрі – 19, у 

весняному семестрі – 16) з навчальних дисциплін, в яких взяли участь 803 

здобувача (в осінньому семестрі – 400, у весняному семестрі – 403); 

- організовано та проведено І етап Олімпіади з правознавства серед 

здобувачів вищої освіти університету (наказ МОН від 09.12.2016 № 1495, наказ 

ДДУВС від 22.11.2016 № 666). Переможці І етапу взяли участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство» який 

проводився на базі Запорізького національного університету. 

5.4. Інформаційно-технічне забезпечення освітнього процесу 

Для забезпечення ефективної роботи та функціонування АСУ ВНЗ й 

електронної бази обліку документів про освіту протягом 2016 - 2017 навчального 

року здійснювалися такі заходи: 

1. Оновлено версію АС «Приймальна комісія» до 2.2.7.2, АС «Деканат» до 

2.5.5.5. 

2. Постійне консультування працівників університету щодо роботи з АСУ 

«ВНЗ». 

3. Проведена профілактика серверів та мережевого обладнання, яке 

забезпечує функціонування АСУ ВНЗ. 

4. Оновлено парк комп’ютерної техніки та виконано 75 ремонтів 

комп’ютерної та оргтехніки. 

5. На теперішній час до електронної бази внесено 45 532 карток випускників 

(1968 – 2017 рр.). 

З метою забезпечення постійного контролю за використанням комп’ютерної 

та оргтехніки, інформаційних ресурсів, моніторингу стану інформаційно-технічної 

забезпеченості освітнього процесу в приміщенні приймальної комісії організовані 

місця, які з’єднанні в окрему локальну мережу. Ці «робочі місця» призначені та 

використовуються для проведення навчання працівників університету роботі з 

АСУ «ВНЗ». Здійснена профілактика «робочих місць» та оновлення програмного 

забезпечення. 

 Забезпечено проведення наступних заходів з використанням мультимедійної 

техніки: День відкритих дверей – 7, конференції – 5, круглі столи – 2, семінари – 5, 

вікторини – 4, святкові заходи – 13, художня самодіяльність – 6, профорієнтаційні 

заходи – 6, спортивні заходи – 11, «Лінія 102». 

 Обладнано мультимедійними установками наступні лекційні зали 

університету: 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 2 Б, 4 Б. 

 Виконано комплекс робіт щодо запуску сервера програмного комплексу 

системи контролю та управління доступом «Stop Net». З 15.05.2017 року сервер 

працює в тестовому режимі. В повному обсязі програмний комплекс системи 



 16 

контролю та управління доступом «Stop Net» та електронну систему 

відпрацювання пропущених занять буде запущено з 01.09.2017 року. 

5.5.   Практична підготовка слухачів та курсантів 

Під час організації практичної підготовки з боку університету здійснено 

комплекс наступних заходів: підготовлено проекти наказів про організацію та 

проведення практичної підготовки; складено списки закріплення курсантів за 

територіальними (комплектуючими) підрозділами ОВС України; за відповідними 

підрозділами Головних управлінь Національної поліції (далі – ГУНП) в якості 

керівників від університету закріплено науково-педагогічних працівників; 

сформовано склади комісій із захисту результатів практики (стажування); складено 

графіки контрольних перевірок; за відповідними підрозділами направлено листи-

повідомлення та витяги з відповідних наказів; завдання для проведення 

вхідного/вихідного контролю знань слухачів та курсантів; підготовлено програми, 

методичні рекомендації та щоденники практики (стажування) з індивідуальними 

планами-завданнями, здійснено їх рецензування та видання відділенням 

редакційно-видавничої діяльності університету; проведено інструктивні наради 

стосовно змісту та порядку проходження практичної підготовки тощо.  

У 2016 - 2017 навчальному році на практику та стажування було направлено 

1024 (929) курсантів і слухачів університету, а саме: 

– 361 (220) факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції; 

– 190 (270) факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльністі; 

– 473 (439) факультет підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. 

Практичну підготовку організовано на базах органів та підрозділів 19 (19) 

ГУНП. Переважна кількість курсантів та слухачів (639) (2015 - 2016 навчальний     

рік  - 618) проходила практику та стажування в органах та підрозділах ГУНП в 

Дніпропетровській області, що обумовлено місцем дислокації університету. 

З метою з’ясування найбільш актуальних питань, які виникали під час 

стажування відділенням психологічного забезпечення ВКЗ ДДУВС здійснено 

анонімне анкетування курсантів випускних курсів. 

Результати проведеного анкетування свідчать, що у підрозділах під час 

стажування 96% курсантів залучалися до практичних дій.  

У цілому практична підготовка слухачів та курсантів пройшла успішно. 

Слухачі та курсанти опрацювали програми в повному обсязі, закріпили і поглибили 

свої теоретичні знання, набули певного практичного досвіду та надали суттєву 

допомогу органам внутрішніх справ у вирішенні їх основної задачі з розкриття та 

розслідування злочинів. 

5.6.   Відвідування спеціальних установ Державної пенітенціарної служби           

України 

З метою посилення зв’язку освітнього процесу з оперативно-службовою 

діяльністю, поглиблення теоретичних знань курсантів із окремих тем навчальних 

дисциплін, ознайомлення з особливостями роботи спеціальних установ ГУНП в 

Дніпропетровській області та Державної пенітенціарної служби України 

http://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/organizatsiya-naukovoyi-roboti/viddil-organizatsiyi-naukovoyi-roboti-ta-redaktsijno-vidavnichoyi-diyalnosti/
http://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/organizatsiya-naukovoyi-roboti/viddil-organizatsiyi-naukovoyi-roboti-ta-redaktsijno-vidavnichoyi-diyalnosti/


 17 

організовано відвідування курсантами Дніпропетровської установи виконання № 4 

Державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області (лист ДДУВС від 

04.04.2017 № 1400, Південно-Східного управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України від 11.04.2017 

№ 1/1-1307, графік від 12.04.2017). 

5.7. Залучення до освітнього процесу досвідчених практичних 

працівників 

У 2016 - 2017 навчальному році в університеті продовжено практику 

залучення досвідчених працівників правоохоронних, правозахисних, судових 

органів до проведення навчальних занять, інших освітніх заходів зі здобувачами 

вищої освіти. 

До освітнього процесу в університеті залучено 497 (у 2015 – 2016 

навчальному році - 276) практичних працівників правоохоронних, правозахисних, 

судових органів, з них: 

- 436 (124) Національної поліції (підрозділів кримінальної поліції – 110, 

підрозділів превентивної діяльності – 74, патрульної поліції – 69, слідчих 

підрозділів – 122, інших підрозділів Національної поліції – 61); 

- 61 (152) працівників суду, прокуратури та інших установ та організацій. 

При залученні вказаних категорій працівників до освітнього процесу 

враховано тематику та специфіку кожного конкретного заняття. 

Крім того, запроваджено механізми залучення практичних працівників 

Національної поліції до проведення навчальних занять за всіма рівнями підготовки 

кадрів: 

- розроблено та погоджено із керівництвом ГУНП в Дніпропетровській 

області (далі - ГУНП) графік залучення практичних працівників ГУНП до 

проведення навчальних занять в університеті (лист ГУНП в Дніпропетровській 

області від 20.03.2017 № 1868/Рп, графік від 15.03.2017). 

Лише у II семестрі 2016 - 2017 навчального року, на підставі спільного 

графіку університету та ГУНП до проведення навчальних занять із окремих тем 

професійно-орієнтовних дисциплін залучено 18 досвідчених працівників ГУНП.  

 Розроблено Інструкцію про порядок залучення практичних працівників 

Національної поліції до проведення навчальних занять зі здобувачами вищої освіти 

ДДУВС (наказ ДДУВС від 05.04.2017 № 233). 

 Розроблено рекомендації для працівників ГУНП, які містять алгоритм дій 

практичних працівників поліції напередодні участі у проведенні занять в 

університеті. 

Позитивний досвід залучення досвідчених працівників Національної поліції 

до проведення навчальних занять та інших освітніх заходів в університеті 

планується продовжити у 2017 - 2018 навчальному році. 

5.8. Впровадження в освітній процес новітніх та інформаційних     

технологій 

У 2016 - 2017 навчальному році з метою подальшого впровадження в освітній 

процес новітніх та інформаційних технологій та належного проведення навчальних 

занять, а також підвищення мотивації до пізнавальної діяльності курсантів, 

слухачів та студентів університету реалізовані такі заходи: 
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1. Здійснено технічне супроводження мультимедійних лекцій-презентацій та 

консультування науково-педагогічних працівників з використання мультимедійних 

засобів під час проведення інтерактивних навчальних занять. 

2. Проведено інвентаризацію аудиторного фонду університету з метою 

визначення наявності та умов використання мультимедійного обладнання. 

3. Здійснено технічний розрахунок пропускної можливості локальної мережі 

університету та визначено перелік необхідного обладнання з метою подальшого 

впровадження відеоспостереження у лекційних залах університету. 

4. Здійснено відновлення функціонування інтерактивної класної кімнати 

університету (далі – ІКК): 

- у осінньому семестрі шляхом заміни блоку живлення для відео-регістратора 

DVR «квадра», який вийшов з ладу в результаті короткого замикання 

електропроводки; 

-  у весняному семестрі шляхом діагностики обладнання та його повторного 

налаштування, яке вийшло з ладу в результаті проведення ремонтних робіт у 

приміщенні ІКК.  

5. Здійснено технічне супроводження тренінгів з питань попередження 

насильства в сім’ї, що проводилися в ІКК: 

- у період вересень – грудень 2016 року на курсах підвищення кваліфікації 

працівників патрульної поліції (300 слухачів) міста Дніпро, Кременчук, Запоріжжя 

та слідчих (193 слухачів) ГУНП в Дніпропетровській області); 

- у період січень – червень 2017 року з курсантами 3-го курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, слухачами факультету 

заочного навчання працівників поліції та слухачами курсів підвищення 

кваліфікації. 

У 2016 - 2017 навчальному році здійснено технічне супроводження 

навчальних занять, що проводяться у сучасному лінгафонному кабінеті на базі 

програмного комплексу «Діалог NIBELUNG», який використовується на кафедрі 

українознавства та іноземних мов з метою забезпечення ефективної взаємодії 

викладача та здобувачів вищої освіти в процесі навчання іноземних мов. 

Проведена робота із подальшого впровадження та упорядкування роботи 

автоматизованої системи управління «Вищий навчальний заклад», яка розроблена 

Київським науково-дослідним інститутом прикладних інформаційних технологій і 

стала ефективним інструментом для автоматизації процесів керування ВНЗ. 

З метою розширення доступу до інформації про Університет та для зручного 

завантаження здобувачами вищої освіти навчальних матеріалів здійснено 

доопрацювання та розробку оновлення (версія 1.17) для мобільного веб-додатоку 

«ДДУВС mobile» для операційної системи Android. Посилання на оновлену версію 

мобільного веб-додатоку «ДДУВС mobile» розміщене на 

веб-сайті університету (http://dduvs.in.ua/dduvs.apk). 

У 2016 - 2017 навчальному році здійснено розробку веб-сайту 

http://map.dduvs.in.ua на якому працює режим панорамного туру, що надає 

можливість перегляду та віртуального відвідування приміщень університету. 
На Криворізькому факультеті ДДУВС забезпечено впровадження в 

навчальний процес мультимедійних технологій. В наявності 6 аудиторій з 
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мультимедійним обладнанням. Науково-педагогічними працівниками кафедр 
факультету в повному обсязі забезпечено наявність в мультимедійному форматі 
лекційних матеріалів, які для зручного користування записані на диски і долучені 
до відповідних навчально-методичних комплексів. 

Для проведення контрольних зрізів знань та оптимізації відпрацювання 
навчальних заборгованостей студентами науково-педагогічними працівниками 
факультету розроблено та впроваджено в навчальний процес проведення в 
комп’ютерному класі тестування за допомогою програмного комплексу MYTestX з 
навчальних дисциплін, передбачених робочими навчальними планами 2016-2017 
навчального року. 

5.9. Інформаційно-технічне супроводження системи дистанційного 

навчання «Moodle» 
У 2016 - 2017 навчальному році з метою надійного функціонування та 

подальшого впровадження в освітній процес системи управління дистанційним 

навчанням «Moodle» (далі – СУДН «Moodle») здійснено інформаційно-технічне 

супроводження вищевказаної системи. 

З метою проведення ректорського контролю у 2016 - 2017 навчального році у 

СУДН «Moodle» було створено і налаштовано 52 дистанційні навчальні курси, що 

використовувалися для перевірки здобутих знань здобувачів вищої освіти (далі – 

ЗВО). 

У період проведення ректорського контролю забезпечено реєстрацію ЗВО у 

СУДН «Moodle», які проходили тестування. 

У листопаді 2016 року з метою забезпечення стабільного функціонування і 

збільшення кількості одночасних підключень ЗВО до СУДН «Moodle» було 

введено в експлуатацію новий потужний сервер для даної системи, а також 

здійснено інтегрування програмного забезпечення системи відео-конференцій 

OpenMeetings з СУДН «Moodle», що надалі дозволить проводити відео-

конференції, презентації та вебінари в рамках використання дистанційних 

навчальних курсів. 

Також у 2016 - 2017 навчальному році з метою захисту від ряду кібератак 

типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS) направлених проти веб-сайтів ВВНІТ 

НМВ на сервері СУДН «Moodle» здійснено підключення та налаштування 

брандмауера веб-додатків (Web Application Firewall «ModSecurity»), який дозволяє 

здійснювати моніторинг HTTP-трафіка і виконувати аналіз подій в реальному часі. 

У період з 10 по 24 квітня 2017 року забезпечено реєстрацію студентів 

юридичного факультету ДДУВС у СУДН «Moodle», які проходили тестування під 

час проведення заліково-екзаменаційної сесії. 

У період лютий - червень 2017 року з використанням СУДН «Moodle» 

проведено перевірку здобутих знань у працівників карного розшуку, органів 

досудового слідства та підрозділів захисту економіки, які проходили навчання на 

курсах підвищення кваліфікації. 

5.10   Технічне та програмне супроводження серверів університету 

У 2016 - 2017 навчальному році з метою належного функціонування серверів 

університету здійснено встановлення, налаштування та оновлення програмного 
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забезпечення, що використовується на інтернет-шлюзі, файлових, веб та проксі-

серверах університету. 

На випадок виходу з ладу серверного обладнання здійснено налаштування 

системи резервного копіювання операційних систем, що встановлені на серверах 

навчального закладу. 

У травні 2017 року з метою упорядкування та безперебійного 

функціонування мережевого та серверного обладнання було введено в 

експлуатацію телекомунікаційну шафу. 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

6.1. Досягнення у науковій діяльності та відзнаки науковців 

Активно провадиться робота по формуванню наукового потенціалу: 

функціонують 3 спеціалізовані вчені ради, одна з яких із правом захисту дисертацій 

з грифом «таємно». За звітний період було захищено 38 дисертацій, з яких              

10 - докторських (за 2015 – 2016 навчальний рік − 36 дисертацій, з яких                     

5 – докторських). Слід відзначити продуктивну роботу голів спеціалізованих 

вчених рад – д.ю.н., професора    Мінки Т.П. та д.ю.н., професора Наливайко Л.Р. 

У 2016-2017 навчальному році захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук такі науково-педагогічні працівники 

університету: Кучук А.М. (12.00.01), Орел Ю.В. (12.00.08), Савіщенко В.М. 

(12.00.07), Легеза Є.О. (12.00.07), Пиріг І.В. (12.00.09), Кириченко О.В. (12.00.09). 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук – Кучеренко О.М. (12.00.07),   

Кізіль М.А., Скок О.С. (12.00.08), Гаркуша А.Г. (12.00.08), Балабан С.М. (12.00.07). 

 У звітному періоді науково-педагогічними працівниками університету було 

видано друком та підготовлено до друку навчально-методичні та наукові видання у 

такій кількості: підручників – 14 (4), посібників – 62 (31), монографій – 31 (26), 

курсів лекцій – 7, словників, збірників, довідників – 4 (7). Найбільш активними у 

підготовці навчально-методичних і наукових видань виступили кафедри 

загальноправових дисциплін (Наливайко Л.Р.), теорії та історії держави і права 

(Боняк В.О.), оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки (Кириченко 

О.В.). 

         На замовлення ГУНП в Дніпропетровській та Запорізькій областях 

науковцями університету було виконано 29 тем наукових досліджень                 

(2015 - 2016 – 12), за результатами яких підготовлено 29 методичних рекомендацій. 

У виконанні вказаних тем та підготовці методичних рекомендацій найбільш 

активними були кафедри тактико-спеціальної підготовки (Собакарь А.О.), 

кримінального процесу (Кобзар О.Ф.), адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності (Мінка Т.П.), оперативно-розшукової діяльності 

(Кириченко О.В.), криміналістики, судової медицини та психіатрії (Чаплинський 

К.О.). 

 Було проведено 67 науково-практичних заходів (2015/2016 – 60), у тому 

числі 3 міжнародного рівня: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Протидія проявам тероризму, 

сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, 
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проблеми та перспективи» (Мінченко С.І., Титаренко О.О.); 

- Міжнародний студентський саміт «Цивілізаційний вибір України: політико-

правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень» (Савіщенко В.М., 

Наливайко Л.Р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання протидії 

злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Кацуба Р.М., 

Кириченко О.В., Марченко О.В.). 

 Близько 20 (3) науково-педагогічних працівників університету за звітний 

період взяли участь у 8 (2) конкурсах обласного та всеукраїнського рівня на 

здобуття премій, стипендій, грантів за досягнення в галузі науки (освіти). 

Слід відзначити професора кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Миронюка Р.В., який переміг у номінації «За видатні 

заслуги у підготовці юридичних кадрів» конкурсу на присудження Премії імені 

Ярослава Мудрого.  

Доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Кравченко І.С. отримала 2 місце у обласному конкурсі проектів «Молоді 

вчені – Дніпропетровщині». 

 Упродовж 2016 - 2017 н.р. кафедрою економічної та інформаційної безпеки 

(Вишня В.Б., Мирошниченко В.О., Рижков Е.В.) надіслано до ДП «Український 

інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) 4 заявки на 2 винаходи та               

2 корисні моделі. Отримано патент на корисну модель «Пристрій охоронної 

сигналізації в електричних мережах» ( Вишня В.Б., Мирошниченко В.О.).  

 Протягом звітного періоду на кафедрах університету функціонувало 

15 наукових гуртків (залучено 15 кафедр), членами яких є 655 курсантів та 

студентів. Найвищі результати за підсумками проведеного рейтингу гуртків 

університету показали кафедри: загальноправових дисциплін (керівник гуртка – 

Наливайко Л.Р.); теорії та історії держави і права (Орлова О.О.); кримінального 

процесу (Гаркуша А.Г.); соціально-гуманітарних дисциплін (Маркіна Л.Л.); 

кримінально-правових дисциплін (Соболь О.І.). 

Результатом спільної роботи студентів, курсантів та їх наукових керівників 

стала підготовка 63 конкурсних наукових робіт, перемога у конкурсах різного рівня 

16 осіб, публікація 789 наукових статей та тез.  

Академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих 

навчальних закладів та аспірантам отримала курсант факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції Обитоцька О.В. 

Слід відзначити переможців: 

- Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук:  

- диплом IІ ступеню – курсант факультету з підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Романов М.Ю. (науковий керівник Наливайко Л.Р., 

кафедра загально правових дисциплін);  

- дипломи III ступеню – студентки магістратури юридичного факультету 

Зеленіна О.В. (науковий керівник Вишня В.Б., кафедра економічної та 

інформаційної безпеки); та Ігнатьєва А.О. (науковий керівник Диса О.В., кафедра 

філософії та політології); 
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- Конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання: 

-  диплом I ступеню – курсант Романов М.Ю. (науковий керівник     

Наливайко Л.Р., кафедра загально правових дисциплін);   

- диплом II ступеню – студента юридичного факультету Артюшенко А.С. 

(науковий керівник  Рижков Е.В., кафедра економічної та інформаційної безпеки);  

- Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, 

студентів і слухачів, присвяченого Дню науки:  

- диплом І ступеня: Момот А.І., Чмелюк А.О. студенти юридичного 

факультету (науковий керівник – Наливайко Л.Р., кафедра загальноправових 

дисциплін); Чернишов Г.В., курсант факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування (науковий керівник – Казначеєв Д.Г., кафедра тактико-

спеціальної підготовки); 

- диплом ІІ ступеня: Орєшкова А.Ф., та Фуріна А.І., студентки юридичного 

факультету (науковий керівник – Наливайко Л.Р., кафедра загально правових 

дисциплін); Пісоцька К.О., слухач магістратури факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування (науковий керівник – Диса О.В., кафедра 

філософії та політології); Карпенко О.С., курсант факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції (науковий керівник – Дараган В.В., кафедра 

оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки): 

-  диплом ІІІ ступеня: Ковбаса Ю.В., слухач магістратури та Молочаєва А.С. 

студентка юридичного факультету (науковий керівник – Наливайко Л.Р., кафедра 

загальноправових дисциплін); Южека Р.С., студент юридичного факультету 

(науковий керівник – Соболь О.І., кафедра кримінально-правових дисциплін); 

Лонська Є.В., курсант факультету ПФОДР (науковий керівник – Рогальська В.В. 

кафедра кримінального процесу). 

Слід відзначити, що 8 переможців із даного переліку підготовлені д.ю.н., 

професором Наливайко Л.Р. 

Наукові досягнення наших студентів і курсантів були представлені на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції курсантів, студентів, слухачів 

«Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих учених у світлі 

євроінтеграційних процесів», яка була проведена відділом організації наукової 

роботи у травні 2017 року. Збірник матеріалів конференції учасники вперше за 

останні три роки отримали  до початку заходу.  

Також хочу відмітити роботу кафедри тактико-спеціальної підготовки 

ДДУВС, особовим складом якої вперше спільно з ГУНП в Дніпропетровській 

області створено навчальний відеопосібник «Поліцейські заходи (Частина 1 

«Превентивні поліцейські заходи»). 

Відповідно до плану наукового співробітництва Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ з ГУНП у Дніпропетровській та 

Запорізькій областях  на 2016 - 2017 роки було забезпечено виконання відповідно 

19 і 10 тем наукових досліджень, за результатами яких підготовлено 29 методичних 

рекомендацій. У порівнянні із попередніми роками за цим показником 

спостерігається суттєва динаміка (таблиця 2.) 
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                                                                                                                                 Таблиця 2 

№ 

з/п 
Показник 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Дина

міка 

1. Кількість виконаних тем наукових 

досліджень та відповідних 

методичних рекомендацій 

19 12 29/2* +19 

 

Результати аналізу кількості схваленої до друку наукової продукції та 

поданої до бібліотеки університету представлено у таблиці 3. 
                                                                                                                               Таблиця 3 

 2015 2016 Різниця 

Підручники 3/2 5/4 +2 

Посібники 13/8 35/7 +22 

Монографії 21/10 16/5 -5 

Примітка:  показник схваленої до друку наукової продукції/показник наданої до 

бібліотеки університету. 

 

 Організовано участь курсантсько-студентської молоді університету у 

щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт МОН України, 

конкурсі ВНЗ МВС України, університетському конкурсі. Результативність участі 

курсантів і студентів в означених конкурсах представлено в таблиці 4. 
                                                                                                                                 Таблиця 4 

Показник 2015/2016 2016/2017 Різниця 

Кількість переможців у конкурсах наукових робіт: 15 16 +1 

                       - Університетський конкурс  8 11 +3 

                       - Всеукраїнський конкурс (МОН) 0 3 +3 

                       - Конкурс МВС  4 2 -2 

 

6.2.   Напрями наукової діяльності на 2017-2018 навчальний рік 

 Для вдосконалення та активізації наукової роботи у 2017 - 2018 навчальному 

році відділом організації наукової роботи планується: 

1. У напрямі підготовки та видання в університеті навчально-наукової 

продукції: 

- розробити «Положення про порядок підготовки та видання навчально-

наукової продукції в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ»; 

- здійснити моніторинг використання в освітньому процесі посібників, 

підручників, монографій та іншої навчально-наукової продукції, підготовленої і 

схваленої до друку в університеті, за останні 3 роки; 

- провести навчальний семінар для керівників кафедр щодо вимог, які 

висуваються МОН України до підготовки та видання навчально-наукової 

продукції. 

2. У напрямі підготовки та видання за результатами наукових 

досліджень наукових статей та тез доповідей 

- спільно із Радою молодих вчених університету здійснювати системну 

навчальну (семінари, тренінги) та консультативну діяльність у напрямі підготовки 
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науково-педагогічних працівників до публікації наукових статей у виданнях, що 

індексуються в наукометричних базах даних (Scоpus та WebofScience). 

3. У напрямі грантової діяльності та залучення працівників університету 

до участі у наукових стажуваннях за кордоном, а також у конкурсах на 

отримання премій, стипендій різних рівнів 

- провести тренінг для начальників кафедр «Грантова діяльність в умовах 

вищого навчального закладу: шляхи оптимізації» 

- організувати постійний моніторинг грантових програм, прийнятних для 

реалізації в умовах юридичного вищого навчального закладу, та здійснювати 

постійне інформування науково-педагогічних працівників та студентсько-

курсантської молоді щодо цих програм за допомогою електронних ресурсів 

університету (постійно діючий чат) та підготовки щоквартально відповідного 

інформаційного буклету; 

- налагодити взаємодію із громадськими організаціями м. Дніпра у сфері 

проведення наукових досліджень та грантової діяльності; 

- розробити методичні рекомендації щодо участі науково-педагогічних 

працівників університету у конкурсах на отримання премій, стипендій різних 

рівнів. 

4. У напрямі організації науково-дослідницької роботи курсантсько-

студентської молоді 

- розробити «Положення про діяльність наукових гуртків 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», в основі якого 

має бути покладений принцип пріоритетності якості і об’єму роботи кожного із 

членів гуртка, а також «Положення про нагородження кращих курсантів і студентів 

правами ректора університету»; 

- започаткувати в університеті студентсько-курсантський науковий 

періодичний журнал «Нова генерація», який виходитиме друком двічі на рік і 

відображатиме кращі здобутки молодих науковців, зокрема в роботі наукових 

гуртків. 

- з метою популяризації науки серед курсантсько-студентської молоді, а 

також для реалізації завдань профорієнтаційної роботи підготувати відео-ролик на 

тему «Наукове життя університету очима молоді» 

- спільно з факультетами та Радою молодих вчених університету 

організувати та провести курсантсько-студентський форум за темою: «Роль 

курсантсько-студентської науки у розвитку вищого навчального закладу: проблеми 

та перспективи». 

 

VII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2016 - 2017 навчальному році підготовлено та видано друком                      

117 найменувань наукової та навчально-методичної літератури.  

Порівняно з 2015 -2016 навчальним роком показники 2016 - 2017 навчального 

року стосовно редакційно-видавничої діяльності виглядають таким чином: 
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           Типи  

           видань 

 

 

роки 

Моногра-

фії 

Наукові  

збірни-

ки 

Підручни-

ки 

Навчальні  

посібники,  

курси лекцій, 

словники, 

довідники, 

практикуми 

Навчально-

методичні та 

науково-

методичні 

рекомендації  

2015-2016 11 14 2 18 35 

2016-2017 27 27* 4 42 17 

 

* примітка: серед виданих та підготовлених збірників 22 – кафедральні, 4 – 

загальноуніверситетські та 1 – юридичного факультету. 

 

Редакційно-видавнича діяльність:
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Протягом 2016 - 2017 навчального року кафедрами університету підготовлено 

видання в такій кількості й таких видів (розміщено за кількістю виданих праць у 

порядку зменшення): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Кафедра 
Моногра-

фії 

Підруч-

ники 

Навч. 

посіб.  

Наук. 

збірники 

(кафед-

ральні) 

Метод. 

реноме-

ндації 

Всього 

по 

кафедрі 

Загальноправових 

дисциплін 

4  8 1 8 21 

Адміністративного 

права, процесу та 

адмін. діяльності 

4  1 1 4 10 

Оперативно-

розшукової діяльності 

та спеціальної техніки 

3  4 3  10 

Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

3 1 3 1 1 9 

Кримінального права 

та кримінології 

3  3 2 1 9 

Теорії та історії 

держави і права 

2 1 4 2  9 

Кримінального 

процесу 

 1 2 2 1 6 

Тактико-спеціальної 

підготовки 

1  3 2  6 

Кримінально-

правових дисциплін 

2  1 1 1 5 

Соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

2  2 1  5 

Українознавства та 

іноземних мов 

  3 2  5 

Цивільного права та 

процесу 

1  3 1  5 

Філософії та 

політології 

1 1 1 1  4 

Інформаційної та 

економічної безпеки 

  1 1 1 3 

Спеціальної фізичної 

підготовки 

  2 1  3 

Фізичного виховання   1   1 

Цивільно-правових 

дисциплін 

1     1 

Всього видань 27 4 42 22 17 112 
 

Таким чином, необхідно збільшити випуск таких фундаментальних видань, як 

підручники, а також науково-методичних рекомендацій на замовлення практичних 

підрозділів Національної поліції та інших установ. 

Потребують підвищення якості насамперед факультетські та кафедральні 

наукові збірники. Йдеться про збільшення співвідношення публікацій в бік саме 

науковців – докторів та кандидатів наук, а також фахівців-практиків. Для прикладу, 

http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-taktiko-spetsialnoyi-pidgotovki/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-taktiko-spetsialnoyi-pidgotovki/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-sotsialno-gumanitarnih-distsiplin/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-sotsialno-gumanitarnih-distsiplin/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-sotsialno-gumanitarnih-distsiplin/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-movnoyi-pidgotovki/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-movnoyi-pidgotovki/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-tsivilnogo-prava-ta-protsesu/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-tsivilnogo-prava-ta-protsesu/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-fizichnogo-vihovannya/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-tsivilno-pravovih-distsiplin/
http://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/kafedra-tsivilno-pravovih-distsiplin/
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збірник матеріалів конференції, що проводилася заочно кафедрою кримінально-

правових дисциплін у 2017 року, налічує 59 тез, з яких лише 5 науково-

педагогічних працівників, решта – студентів. Більшість проведених кафедрами 

конференцій є всеукраїнськими, хоча географія представництва авторів тез не 

завжди відповідає заявленому їх статусу, за винятком Всеукраїнської конференції, 

організованої в листопаді 2016 року кафедрою ОРД та СТ, у збірнику тез якої, 

навпаки, представлені всі ВНЗ МВС і серед 63 авторів лише 2 курсанти.  

На замовлення структурних підрозділів університету виготовлено 

різноманітну друковану продукцію: бланки, книги (журнали) обліку та ін. 

Найбільше продукції виготовлено на замовлення таких структурних підрозділів: 

ВРСДЗ, НМВ, ВМЗ, ВКЗ, юридичний факультет. 

Під час проведення вступної кампанії 2017 року а також з метою 

профорієнтаційної роботи розтиражовано велику кількість тестових завдань, 

бланків письмових робіт та іншої документації, серед яких буклет «Ми обираємо 

життя» для профілактики суїцидних проявів серед підлітків та молоді; замовлено 

виготовлення буклетів для учнів середніх шкіл «Моя Україна – правова держава»; 

виготовлено зошити для пробного тестування вступників до магістратури. 

Одним із пріоритетним напрямків редакційно-видавничої діяльності є надання 

видавничо-поліграфічних послуг на замовлення фізичних та юридичних осіб. 

Протягом І півріччя 2017 року виготовлено замовлень на загальну суму майже       

50 000 грн., з яких за виготовлення збірників матеріалів двох конференцій – майже 

14 000 грн.  

На 2017 - 2018 навчальний рік заплановано низку заходів, що передбачають 

удосконалення діяльності як підрозділу, так і в цілому навчального закладу у сфері 

редакційно-видавничої діяльності, зокрема: активізація процесу взаємообміну 

навчально-методичною та науковою-літературою між спорідненими ВНЗ МВС, 

популяризація видань навчального закладу через участь у різноманітних виставках 

і конусах фахової літератури, розширення переліку та активізація надання платних 

видавничо-поліграфічних послуг. 

 

VIII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Міжнародне співробітництво ДДУВС є одним з пріоритетних напрямків 

діяльності навчального закладу, який спрямований на встановлення, розвиток та 

практичну реалізацію результатів міжнародних контактів з поліцейськими 

структурами та навчальними закладами іноземних країн у сфері підготовки 

фахівців для правоохоронних органів. 

Зокрема, основними напрямами розвитку міжнародної діяльності є: 

-   участь представників ДДУВС в міжнародних заходах; 

-   залучення іноземних фахівців до участі в науково-практичних заходах 

організованих університетом; 

-   пошук нових партнерів з метою впровадження спільної діяльності, що 

містить взаємний інтерес. 

   8.1.  Візити представників іноземних держав до ДДУВС 

З урахуванням процесів інтеграції України у європейський та світовий 
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простір визначено головні вектори міжнародного співробітництва, які спрямовані 

на вивчення досвіду правоохоронної діяльності країн Європи та США. 

Університетом у рамках міжнародного співробітництва налагоджені двосторонні 

зв’язки з навчальними закладами Сполучених Штатів Америки, Республіки 

Польща, Румунії, Литви, Республіки Молдова, Республіки Білорусь. 

Партнерами університету у проведенні спільних заходів також є Центр 

Міжнародних Юридичних Студій (м. Зальцбург, Австрія) організація з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Консультативна місія Європейського союзу в 

Україні. 

17.11.2016 відбувся візит делегації Регіонального програмного офісу 

Департаменту юстиції США (ICITAP) у складі: Тревіса Уоррена,  старшого 

інструктора (м. Х’юстон, США); Гіоргі Грігалашвілі, радника програми ІСІТАР 

Департаменту юстиції США; Ольги  Задорожної,  помічника з адміністративних 

питань програми ІСІТАР Департаменту юстиції США; Олени Цвіток, помічника 

Радника Голови Національної поліції з професійного навчання програми ІСІТАР 

Департаменту юстиції США; Артема Клименко, перекладача. 

Метою візиту була зустріч з керівництвом університету та ознайомлення з 

тренувальною базою ДДУВС для вивчення можливості проведення тренінгів 

патрульної поліції інструкторами зі США. Під час візиту гості не тільки 

ознайомилися з тренувальною базою університету, а й відвідали заняття з тактико-

спеціальної підготовки на тактичному майданчику та стрілецькому тирі 

навчального закладу. 

У період з 15 по 18 березня 2017 року в рамках конференції відбувся візит 

делегації  представників поліції Республіки Литва. Головна мета цієї співпраці – 

обмін досвідом роботи з базової підготовки співробітників поліції, у тому числі 

первинної ланки.  

У квітні 2017 року підписаний протокол про взаємодію Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) і установи освіти 

«Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь» в 

галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також реалізації науково-

дослідницької діяльності. Інформація про це була розміщена на сайті університету 

та на офіційному сайті навчального закладу-партнера. 

06.06.2017 за запрошенням представництва Фонду народонаселення ООН у 

об’єднаному офісі місії ООН в м. Дніпро пройшла зустріч т.в.о. ректора 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ полковника поліції 

Андрія Фоменка з представником Фонду паном Каспером Піком та його 

заступником Павлом Замостьяном. У результаті обговорення поточних та 

прогнозованих потреб у напрямку гуманітарної допомоги та забезпечення потреб 

потерпілих від домашнього насильства у випадку його вчинення, було визначено 

перспективи співпраці щодо протидії ґендерно обумовленому насильству та 

передано на опрацювання проект меморандуму між представництвом Фонду 

народонаселення ООН в Україні та Дніпропетровським державним університетом 

внутрішніх справ. 

Продовжується співпраця Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ з університетом ім. Яна Кохановського в м. Кельце (Польща) за 
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програмою «Подвійний диплом». У цьому році 3 слухача магістратури юридичного 

факультету ДДУВС подали документи для навчання в магістратурі іноземного 

навчального закладу-партнера за спеціальністю «Адміністрація» з одночасним 

паралельним навчанням у магістратурі ДДУВС. 

З метою вдосконалення роботи відділу щодо міжнародного напрямку роботи 

була підготовлена Інструкція про організацію міжнародної діяльності в 

університеті та виїзду за кордон працівників ДДУВС, яка затверджена наказом від 

26.05.2017 № 367.  

   8.2.  Візити делегації ДДУВС за кордон 

   8-9 травня 2017 року проректор ДДУВС Ведмідський О.В. та завідувач 

кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки             

Кириченко О.В. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасний стан протидії корупції: досвід Чехії, України, Польщі, Словаччини», яка 

відбулася у м. Мост, Чехія. Метою проведення наукового заходу було об’єднання 

зусиль наукової спільноти Чехії, України, Польщі, Словаччини, експертів України 

та Європи, інших зацікавлених осіб у розв’язанні проблем протидії корупції та 

обмін досвідом. 

Також у травні 2017 року було оформлено дозвіл на службове відрядження за 

кордон до Республіки Білорусь доценту кафедри українознавства та іноземних мов 

Крашенінніковій Т.В. та курсантам факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Денисенко Є.М. та Волошиній Г.Ю. Курсанти взяли 

участь у ХVII Міжнародному конкурсі ораторського мистецтва «Цицероній – 

2017», члени журі високо оцінили рівень підготовки та здібності курсантів 

університету, віддавши їм місця у десятці кращих та звання лауреатів. 

РоботаРобота відділувідділу звзв''язківязків зз громадськістюгромадськістю тата

міжнароднихміжнародних звзв’’язківязків::

 
 

8.3.  Пріоритетні напрямки роботи в 2017 - 2018 навчальному році щодо 

розвитку міжнародної діяльності ДДУВС 

У 2017 - 2018 навчальному році заплановано: 
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          -  початок реалізації навчання студентів Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ в університеті ім. Яна Кохановського за програмою 

«Подвійний диплом»;  

          - посилення співпраці з Центром міжнародних юридичних студій                 (м. 

Зальцбург, Австрія) та проведення курсів лекцій з вивчення американського права 

студентами, курсантами, слухачами магістратури, ад’юнктами та науково-

педагогічними працівниками Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ двічі за навчальний рік; 

         -  підписання Меморандуму про співпрацю зі школою поліції Республіки 

Литва з метою обміну досвідом роботи з базової підготовки співробітників поліції, 

у тому числі первинної ланки; 

        - продовжити роботу  з організації співробітництва з Фондом народонаселення 

ООН у напрямку гуманітарної допомоги та забезпечення потреб потерпілих від 

домашнього насильства;  

        - з Консультаційною Місією Європейського Союзу в Україні з залученням 

міжнародних експертів у освітній процес університету. 

 

IX. РОБОТА ЗАГАЛЬНОЇ  БІБЛІОТЕКИ  

 

 Загальна бібліотека як структурний підрозділ університету спрямовує свою 

діяльність на виконання наступних завдань: 

 – забезпечення відповідного рівня навчально-виховного процесу та науково-

дослідної діяльності науковою, методичною, юридичною, соціально-економічною 

літературою та періодичними виданнями; 

 – забезпечення вільного доступу до інформації через фонди бібліотеки та 

мережу Інтернет, активізацію інформаційної діяльності з урахуванням постійного і 

швидкого зростання обсягів світових інформаційних ресурсів та нових тенденцій у 

глобальній інформаційній мережі; 

 – забезпечення комфортності і доступності бібліотечних послуг на основі 

впровадження нових інформаційних технологій та комп’ютеризації бібліотечно–

інформаційних процесів. 

 Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до профілю 

університету та інформаційних потреб користувачів. Фонд загальної бібліотеки 

нараховує 344918 примірників, в т.ч.: книг та брошур – 285364 примірники, 

навчально-методичних матеріалів – 24689 примірники, періодичних видань – 25721 

примірники, неопублікованих матеріалів – 5511 примірники, повнотекстових даних 

– 3633. 

Із них юридичної літератури – 227295 одиниці (65,9 %), соціально-

гуманітарної – 94249 примірники (27,3 %), художньої – 23374 примірники (6,8 %). 

Видання українською мовою – 238249 примірники. (69 %). 

         Статистичні показники інформаційно-бібліографічної роботи: 
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№ Найменування показників 
2015 – 2016 

н.р. 

2016 – 2017 

н.р. 

1. Кількість тематичних списків літератури 

(70-150 позицій) 
47 41 

2. Кількість аналітично розписаних статей із фахових 

та періодичних видань 
4256 5395 

3. Кількість тематичних книжкових виставок 33 38 

4. 
Консультації з питань роботи з інформаційними 

джерелами 
646 711 

5. 
Кількість проведених лекцій з основ 

бібліографічних знань 
3 3 

 

           Роль бібліотеки в процесі освіти визначається її можливостями, про що 

свідчать статистичні показники роботи з користувачами. Так, у 2016 – 2017 

навчальному році  відвідування загальної бібліотеки користувачами становить 

28159 разів (2015 – 2016 навчальний рік – 31,7 тис.), книговидача досягла 84989 

примірників (2015 – 2016 навчальний рік – 104,6 тис. примірників). Можна зробити 

висновок, що на основні статистичні показники діяльності бібліотеки негативно 

впливає відсутність нових підручників. Крім того, читачі активно використовують 

електронні ресурси Інтернет для отримання необхідної інформації. 

   Загальна бібліотека обслуговує 4652 користувача:  

     - курсанти – 1114; 

     - студенти – 1200; 

     - слухачі факультету заочного навчання – 1186; 

     - ад’юнкти – 53; 

     - слухачі факультету заочного навчання працівників ОВС – 670; 

     - науково-педагогічний склад університету, інші співробітники – 411; 

     - інші – 18. 

  Щомісяця проводився аналіз читацької активності курсантів, студентів, 

науковців університету (відвідування бібліотеки, книговидача, використання 

періодичних видань).  

  Кількість відвідувань загальної бібліотеки протягом навчального року 

становить 28159 разів: 

    - курсанти – 12277 (43,6 %); 

    - студенти – 8223 (29,2 %); 

    - слухачі заочного навчання – 5435 (19,3 %); 

    - викладачі, співробітники – 1943 (6,9 %); 

    - докторанти, ад’юнкти – 253 (0,9 %); 

    - інші (студенти та викладачі інших ВНЗ) – 28 (0,1%). 

     Кількість виданої літератури, всього: 84989 примірників, в тому числі: 

           - юридична: 49124 примірників (57,8 %); 

           - соціально-гуманітарна: 32040 прим. примірників (37,7 %); 

           - інша література – 3825 примірників (4,5 %). 
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Загальна бібліотека здійснює співробітництво з іншими бібліотеками ВНЗ 

України з метою обміну досвідом роботи та підвищення кваліфікації спеціалістів. 

Слід відзначити участь у таких заходах: 

 – презентація електронної бібліотеки "eLibrary USA" (ОУНБ Первоучителів 

слов’янських Кирила і Мефодія, 17.11.2016): 

 – практичний семінар-практикум "Нові продукти компанії "УДФ/Бібліотека" 

(Національний гірничий університет, 23.11.2016 ): 

 –   науково-практична конференція "Бібліотека університету на новому етапі 

розвитку соціальних комунікацій (ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна                          

1-2 грудня 2016) . 

           

X.  ДІЯЛЬНІСТЬ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ 

 

        Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в університеті 

здійснюється на базі докторантури та аспірантури, на кафедрах факультетів 

університету: 

- адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності; 

- кримінального права та кримінології; 

- кримінального процесу; 

- криміналістики, судової медицини та психіатрії; 

- оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; 

- тактико-спеціальної підготовки; 

- кримінально-правових дисциплін. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016      

№ 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому 

рівні» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ розширив 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні (доктор філософії) за спеціальністю 081 Право, ліцензійний обсяг 

– 40 осіб. 

Підготовка наукових кадрів у 2016 - 2017 навчальному році здійснювалась за 

спеціальностями:  

– 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень; 

– 12.00.05  –  трудове право; право соціального забезпечення; 

– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право; 

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право; 

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність; 

– 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

У серпні 2016 року було здійснено набір на навчання за різними формами 

підготовки 13 ад’юнктів (3 – денна форма, 10 – заочна форма) та 20 аспірантів   

(заочна форма). 
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У звітному періоді в докторантурі та  аспірантурі (ад’юнктурі) університету 

навчається 98 осіб. 

 

Кількість осіб, які навчаються в докторантурі та ад’юнктурі (аспірантурі)       

(за формою навчання): 

 

№ 

п/п 

Форма навчання  Кількість 

1. Денна форма Ад’юнкти  За державним замовленням  9 

Заочна форма  Ад’юнкти  За державним замовленням  26 

2. Денна форма Аспіранти За кошти фізичних або юридичних осіб 8 

Заочна форма  Аспіранти За кошти фізичних або юридичних осіб 40 

3.  Здобувачі За кошти фізичних або юридичних осіб 13 

4. Денна форма Докторанти За кошти фізичних або юридичних осіб 2 

ВСЬОГО: 98 

 

XI.   РОБОТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

є структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. Свою діяльність інститут розпочав у 2015 році на підставі 

відповідних нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. 

Основними завданнями інституту є підготовка фахівців для підрозділів 

Національної поліції, державних органів та установ України, проведення 

спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників Національної поліції без змін 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Враховуючи штатні зміни у структурі Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, передбачені наказом МВС України від  24.06.2016 

№ 551 «Про оголошення переліку змін у штатах університету» до структури  

Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

входить: 

- відділення підвищення кваліфікації; 

- наукова лабораторія соціологічного моніторингу. 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за кошти фізичних або 

юридичних осіб.  

За кошти державного бюджету інститут готує фахівців  освітнього ступеня 

«бакалавр» за спеціальностями «Право» (081), «Правознавство» (6.030401), 

«Правоохоронна діяльність» (6.030402) та  освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (8.03040201).  

За кошти фізичних або юридичних осіб інститут здійснює підготовку 

фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю  «Право» (081), 

«Правознавство» (6.030401), освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за 

спеціальністю «Правознавство» (7.03040101) та освітнього ступеня магістр за 
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спеціальністю  «Правознавство» (8.03040101) та «Право» (081) відповідно до 

ліцензії  Міністерства освіти та науки України. 

Освітній процес в інституті здійснювався відповідно до вимог МОН та МВС 

України. Заліково-екзаменаційні сесії здобувачів вищої освіти проводились згідно 

графіку освітнього процесу на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого в 

установленому порядку. За 2016-2017 н. р. для здобувачів вищої освіти проведено 

43 (49) заліково-екзаменаційних сесії та атестація. 

  У 2016 - 2017 навчальному році науковою лабораторією соціологічного 

моніторингу було проведено 20 наукових соціологічних досліджень. З них: 

– 13  з проблематики навчальної, наукової та профорієнтаційної діяльності 

ДДУВС;  

– 3  з актуальних питань діяльності підрозділів Національної поліції України;  

– 4 на договірних засадах за тематикою дисертаційних робіт здобувачів 

наукового ступеня кандидата юридичних наук.  

Позапланово на виконання плану заходів Антикорупційної програми ДДУВС  

було проведено опитування здобувачів вищої освіти факультету заочного навчання 

працівників ОВС та юридичного факультету з питань, пов’язаних з дотриманням 

антикорупційного законодавства  у  вищому навчальному закладі. 

У рамках співпраці з Дніпропетровським регіональним центром якості освіти 

та для покращення іміджу навчального закладу  разом із відділенням довузівської 

підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ДДУВС лабораторією 

організовано та забезпечено проходження  на базі ДДУВС пробного незалежного 

оцінювання понад 500 осіб з української мови і літератури та з історії України;  

основного незалежного оцінювання  1061 особи з української мови та літератури, 

англійської мови, математики, історії України, географії.  

У 2016 - 2017 навчальному році на базі відділення первинної професійної 

підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації пройшли підвищення 

кваліфікації наступні категорії працівників: 

1. Поліцейські патрульної поліції – відбулося 14 заїздів, на навчання було 

зараховано 629 слухачів. Не виконали навчальний план або не склали підсумковий 

контроль 18 слухачів, успішно закінчили навчання – 588.  

2. Дільничні офіцери поліції – відбулося 8 заїздів, на навчання було 

зараховано 484 слухачі. Не виконали навчальний план або не склали підсумковий 

контроль 31 слухач, успішно закінчили навчання – 453. 

3. Слідчі Національної поліції України – відбулося 12 заїздів, на навчання було 

зараховано 952 слухачі. Не виконали навчальний план або не склали підсумковий 

контроль 42 слухачі, успішно закінчили навчання – 910. 

4. Працівники підрозділів карного розшуку – відбулося 5 заїздів, на навчання 

було зараховано 92 слухачі. Не виконали навчальний план або не склали 

підсумковий контроль 3 слухачі, успішно закінчили навчання – 78. 

5. Працівники підрозділів захисту економіки – відбулося 2 заїзди, на навчання 

було зараховано 40 слухачів - всі успішно склали підсумковий контроль. 

Таким чином, у 2016 - 2017 навчальному році на курси підвищення 

кваліфікації було зараховано 2197 слухачів, не виконали навчальний план або не 
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склали підсумковий контроль 94 слухачі. З них на Криворізькому факультеті 

ДДУВС пройшли навчання 243 слухачі. 

З метою підвищення ефективності навчального процесу за ініціативи 

керівництва відділення були організовані додаткові заняття для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації патрульних поліцейських УПП у м. Кременчуці з 

дисципліни «Попередження насильства в сім’ї» в інтерактивній кімнаті. 

Результати заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти 

Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації у 

2016 - 2017 навчальному році в порівнянні з 2015 - 2016 навчальним роком: 
Результати заліково-екзаменаційних сесій слухачів, які навчаються за державним 

замовленням 

 

ОС «бакалавр» 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,5 52,6 % 3,5 56 % 

 

ОС «магістр» 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,3 89,2 % 4,2 94 % 

Результати атестації слухачів, які навчаються за державним замовленням 

 

ОС «бакалавр» 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,37 33,4 % 3,3 44,3 % 

 

ОС «магістр» 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,48 96 % 4,17 93 % 

 

Результати заліково-екзаменаційних сесій студентів, які навчаються за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

ОС «бакалавр» 

2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,1 75 % 4,0 72 % 

ОКР «спеціаліст» 2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,0 90 % 4,2 93 % 

 

ОС «магістр» 

2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,1 92% 4,3 93 % 

Результати атестації студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

ОС «бакалавр» 

  2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,53 71 % 3,6 72 % 

ОКР «спеціаліст» 

 

  2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,91 90 % 4,0 91 % 

 

ОС «магістр» 

  2016-2017 н.р. 

Середній бал Якість знань % 

4,0 83 % 
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Відповідно до зазначених даних, середній бал та якість знань здобувачів 

вищої освіти Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення 

кваліфікації дещо покращився у порівнянні з 2015 - 2016 навчальним роком. 

На початку 2016 - 2017 навчального року загальна чисельність здобувачів 

вищої освіти, які навчаються в  інституті становила 1704 (1520) особи, з яких 705 

навчаються за державним замовленням (655 – ОС «бакалавр»; 48 – ОС «магістр») 

та 1001 за кошти фізичних або юридичних осіб (381 – ОС «бакалавр», 525 – ОКР 

«спеціаліст» та 95 – ОС «магістр»).  

У 2017 році за результатами державної атестації Навчально-науковий 

інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації здійснив випуск               

777 здобувачів вищої освіти (642 студенти, які навчались за контрактом та 135 за 

державним замовленням). 

30.05.2017  на базі Навчально-наукового інституту заочного навчання та 

підвищення кваліфікації  проведено всеукраїнську науково-практичну 

конференцію у якій взяли участь співробітники Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, слухачі магістратури та студенти Навчально-

наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації. За підсумками 

конференції підготовлено збірник. 

З урахуванням запуску первинної професійної підготовки в системі МВС 

України Криворізьким факультетом ДДУВС вживаються організаційні заходи, 

спрямовані на ліцензування освітньої діяльності за професіями 5162 «Поліцейський 

інспектор патрульної служби» та «Поліцейський (за спеціальностями)». Відповідно 

до рознарядки Національної поліції України на навчання до Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ було направлено осіб, які вперше 

прийняті на службу в поліцію, для проходження ними первинної професійної 

підготовки.  

За поточний період у Запорізькому центрі первинної початкової підготовки 

«Академія поліції» (м. Запоріжжя) та на Криворізькому факультеті  розпочали 

навчання понад 500 осіб з Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської, Полтавської, 

Кіровоградської областей, з  різних служб (патрульні, оперуповноважені 

кримінальної поліції, дільничні інспектори, інспектори (поліцейські) СРПП, 

молодший начальницький склад, інспектори реагування патрульної поліції, слідчі). 

Завершили навчання понад 200 осіб, які отримали відповідні документи. 

Підрозділ ГУНП Служба 
Кількість 

слухачів 
всього 

Запорізький центр 

первинної 

професійної 

підготовки 

«Академія 

поліції»  

(м. Запоріжжя) 

Дніпропетровської, 

Запорізької, 

Черкаської, 

ДВБ. 

патрульна поліція 128 

283 

о/у кримінальної поліції 31 

дільничні інспектори поліції 28 

інспектори (поліцейські) СРПП 20 

молодший начальницький склад 80 

Криворізький 

факультет ДДУВС 

Полтавської, 

Запорізької, 

Дніпропетровської, 

Кіровоградської, 

Черкаської. 

інспектори реагування 

патрульної поліції 
33 

233 о/у кримінальної поліції 63 

слідчі 137 

УСЬОГО 520 
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XII.    РОБОТА З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  

12.1.   Робота з постійним складом 

На 28.08.2017 штатна чисельність постійного складу навчального закладу 

складає –  1011 (911) одиниць, з них посади що утримуються за рахунок коштів: 

- державного бюджету – 486  (427) одиниць (48,07%); 

- спеціального фонду – 525  (484) одиниць (51,92%). 

Некомплект складає 336 (303) посад (33,31%) з них, що утримуються за 

рахунок державного бюджету, складає 72 (68) одиниць (14,8%). 

          В університеті працює 27(20)  докторів наук (з них 1(2) за сумісництвом) та 

136 (137) кандидатів наук (з них 9 (3) за сумісництвом) . 

         Основною складовою частиною навчального закладу є його науково-

педагогічний персонал. Загальна штатна чисельність науково-педагогічного 

персоналу нараховує 288 (295) осіб. Не укомплектованими залишаються 59 (74) 

посад (20,4%).  

         На 47 посадах постійного складу працює 69 (47) осіб за сумісництвом. 

Криворізький факультет ДДУВС нараховує 110 посад, з яких утримуються за 

рахунок коштів державного бюджету 55 (55) осіб, спеціального фонду 55 осіб. 

Запорізький центр первинної професійної підготовки, який введений у склад 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 11 квітня 2017 

року нараховує 55 посад, з яких зайнято 42 (74,1%) та на теперішній час  

знаходиться в стадії комплектування.  

Згідно з Законом України «Про Національну поліцію України», який набрав 

чинності 07.11.2015, в університеті були скорочені всі посади атестованого складу, 

та звільнено 198 працівників міліції, з них: 

12 – за скороченням штатів; 

186 – по переводу до Національної поліції України. 

Відповідно до Указу Президента України № 691/2015 «Про перелік посад, які 

можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та 

організаціях» в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

визначено 167 посад, на яких можуть працювати працівники Національної поліції 

України. Станом на 28.08.2017 у Дніпропетровському університету внутрішніх 

справ працюють 135 поліцейських, які відряджені з Національної поліції України 

та 26 з Академії поліції. 

12.2.   Робота з перемінним складом 

Набір на денну форму навчання за державним замовленням у 2017 році 

становить 455 (333) осіб, з них 400 (250) курсантів, 50 (80) магістрів та 5 (3) 

ад’юнктів. 

Фактична чисельність перемінного складу за державним замовленням –         

1 669  (2049) осіб, у тому числі:  

- 1095  (1085) осіб денна форма навчання ; 

-  574  (964) осіб заочна. 

Фактична чисельність перемінного складу на платних засадах –                 

1 946 (1818) осіб, у тому числі:  
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-  1357  (833) осіб денна форма навчання; 

 - 589 (985) осіб заочна. 

Фактична чисельність випускників за державним замовленням – 558 осіб, у 

тому числі:  

          -  422 особи денна форма навчання;  

          -  136 осіб заочна . 

Фактична чисельність випускників на платних засадах – 1064 осіб, у тому 

числі:  

-  411 осіб денна форма навчання;  

-  653 осіб заочна. 

Всього направлення на роботу до органів та підрозділів Національної поліції 

України отримали 422 випускники, які навчались на денній формі навчання за 

державним замовленням, з них 374 курсанти та 48 магістрів. 

12.3.   Виховна, соціально-гуманітарна та культурно-масова робота 

Протягом навчального року в університеті проводяться культурно-масові 

заходи із залученням до них курсантів, студентів та працівників навчального 

закладу. Це концерти, присвячені державним і професійним святам, конкурси КВК, 

творчі зустрічі, огляди-конкурси художньої самодіяльності серед факультетів, 

вокальний шоу-конкурс “Караоке на плацу”, флешмоби. 

У 2016 році творчий колектив університету взяв участь у щорічному ХІV 

Міському фестивалі української музики та співу ім. А. Я. Штогаренка.  Серед 

аматорських та студентських колективів м. Дніпра команда ДДУВС посіла 3 місце, 

за що отримала дипломи учасника та лауреата. 

У 2016 році команда КВК Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ отримала перемогу на міжвузівському чемпіонаті КВК «КаВуН» 

та стала лауреатом телевізійного шоу на каналі 1+1 “Ліга сміху”. 

У квітні 2017 року Дніпропетровський державний університет взяв участь у 

конкурсі самодіяльних колективів вищих навчальних закладів «Студентська весна-

2017». 23.05.2017 відбувся гала-концерт міжвузівського фестивалю-конкурсу 

«Студентська весна - 2017». За результатами конкурсного відбору 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ став лауреатом 

фестивалю-конкурсу «Студентська весна-2017 » та посів третє місце.  

Одним з пріоритетних напрямків соціальної роботи в університеті є робота з 

ветеранами органів внутрішніх справ та університету. В університеті створена та 

діє первинна громадська ветеранська організація. З метою належного вшанування 

ветеранів ОВС та навчального закладу в університеті ведеться практика 

закріплення за тяжкохворими ветеранами факультетів університету, працівники та 

курсанти яких здійснюють регулярні відвідування останніх за місцем проживання 

та надають допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем. 

Протягом навчального року в університеті проведено ряд заходів з нагоди 

Дня ветерана, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, 

вшановувалися учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

організовувалися заходи з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, а також Дня пам'яті та примирення. 
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Турбота до найповажнішої частини суспільства – осіб похилого віку та 

ветеранів, які є яскравим прикладом для наслідування досвіду, знань, умінь, 

мудрості, служіння народу, є невід’ємною складовою діяльності університету та 

нормою у вихованні особового складу. 

Протягом звітного періоду навчальний заклад здійснював шефство над 

трьома інтернатними закладами: комунальним закладом освіти «Неповною 

середньою загальноосвітньою школою-інтернатом № 2» м. Дніпро, комунальним 

закладом освіти «Криворізьким багатопрофільним навчально-реабілітаційний 

центром «Надія» Дніпропетровської обласної ради» та комунальним закладом 

«Навчально-реабілітаційним центром» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

Упродовж звітного періоду керівництвом та активом факультетів 

університету організовано ряд заходів з організації дозвілля, профілактико-

виховної роботи, правового, духовного, культурного та фізичного розвитку дітей, 

проведено різноманітні розважальні програми, заходи з відзначення державних 

свят та вручення подарунків, тематичні лекції, організовано виїзди до культурно-

просвітницьких закладів.  

 

XIII. ОРГАНІЗАЦІЯ  СЛУЖБОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Протягом 2016 - 2017 навчального року діяльність з організації служби в 

університеті здійснювалась відповідно до вимог наказів МВС України, наказів та 

доручень керівництва університету, плану основних заходів університету та 

графіків нарядів на місяць. 

Для виконання частини поставлених перед відділом організації служби 

завдань щоденно на добове чергування залучалися курсанти та слухачі 

магістратури в кількості до 44 (46) осіб. В середньому навчальний взвод залучався 

до несення служби в добовому наряді 2-3 рази на місяць. Дана практика себе 

виправдовує та дозволяє суттєво зменшити кількість пропусків занять.  

Результати роботи з організації служби у порівнянні з минулим навчальним 

роком виглядають наступним чином: 
№ 

з/п 
Показник 

                           Навчальний рік 

2016-2017 2015-2016 

1. Щоденна кількість перемінного 

особового складу в добовому наряді  
до 44 курсантів до 46 курсантів 

2. Середнє навантаження на кожного 

курсанта в місяць 

 

2-3 наряди 2 наряди 

3. Середній відсотковий показник 

боєготовності університету (за 

результатами перевірок протягом 

навчального року) 

96 % 99 % 

4. Підготовлено проектів наказів та 

доручень з питань організації служби, 

військово-мобілізаційної роботи 

17 17 
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Основними завданнями з дотримання внутрішнього порядку та забезпечення 

службової діяльності університету в 2017 - 2018 навчальному році мають стати 

такі: 

 1. Забезпечення якісного виконання організаційних та практичних заходів 

щодо недопущення надзвичайних подій під час несення служби. 

 2. Внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність відділу організації служби.  

3. Підвищення вимогливості до курсантів з питань несення служби в добових 

нарядах університету. Проведення працівниками відділу необхідної кількості 

інструктивних занять з курсантами нового набору (вивчення інструкцій, 

відпрацювання навичок на практиці).  

 4. Спільно з навчально-методичним відділом організувати належну роботу 

системи контролю та управління доступом «Stop Net», вжити додаткових заходів 

по використанню її можливостей для контролю робочого часу працівників 

університету.  

XIV. РОБОТА ЛІНІЇ «102» 

 

Протягом 1 та 2 семестру 2016 - 2017 навчального року на виконання наказів 

ДДУВС від 21.09.2016 № 539 та від 24.02.2017 № 141  з метою підвищення 

практичної складової навчального процесу підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції та студентів юридичного факультету з 01.11.2016 були 

запроваджені комплексні оперативно-тактичні навчання та у 2 семестрі 2016-2017 

навчальному році у курсантів та студентів 3 курсу навчання була запроваджена 

професійно-орієнтована ділова гра «Лінія 102».   

З цією метою кафедрами університету та співробітниками НМВ університету 

розроблені типові ситуативні задачі та відповідне Положення. 

Науково-викладацьким складом кафедри економічної та інформаційної 

безпеки разом із керівництвом НМВ розроблені та запроваджені у навчальний 

процес Методичні рекомендації щодо проведення оперативно-тактичних навчань 

на основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів 

Національної поліції (протокол  НМР № 7 від 23.03.2017). 

Кафедрою з основними учасниками гри кожної навчальної групи курсантів 

були проведені додаткові факультативні заняття щодо якісного засвоєння 

інформаційно-технічної складової та здійснені заходи щодо вдосконалення 

робочого місця слідчого на базі наявної навчальної програми емулятор робочої 

комп’ютерної програми «ЄРДР». 

Ділова гра проводились відповідно до затвердженого розкладу навчальних 

занять. 

Протягом 1 та 2 семестру 2016 - 2017  навчального року було проведено        

124 заняття, в яких прийняли участь 21 навчальна група курсантів та 36 груп 

студентів юридичного факультету. 

До проведення занять були залучені 30 практичних працівників патрульної 

поліції, слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції.  

Проведення гри проводилось із використанням повного комплексу 

матеріально-технічного забезпечення: автотранспорт, рації, криміналістична 
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техніка, планшети, навчальна зброя, спеціальні засоби, відеокамери, програмно-

апаратні комплекси, обліки МВС. Сформовано відповідну відеотеку, матеріали якої 

можуть бути  використані в подальших навчальних заняттях. 

Курсантами за результатами проведених оперативно-комплексних навчань 

було підготовлено 22 матеріали кримінальних проваджень, які були перевірені та 

оцінені викладачами кафедр за напрямами. 

Також курсантами та студентами кожної навчальної групи за результатами 

проведеної гри були напрацьовані комплекти процесуальних документів в рамках 

навчальних кримінальних проваджень та судових засідань, які в рамках реалізацію 

проекту «Лінія 102» проводились вперше. Всього проведено 12 судових засідань. 

До проведення ділової гри були залучені працівники відділення 

психологічного забезпечення університету. Ними проведені попередні інструктажі-

консультації, забезпечена безпосередня участь в процесі гри та анкетування 

курсантів за підсумками проведених занять. 

Кафедрою економічної та інформаційної безпеки підготовлено ДДУВС 

навчальний посібник (протокол НМР № 22 від 07.06.2017), один з розділів якого 

передбачає вивчення навчального матеріалу, що використовується в рамках 

проекту «Лінія 102». 

Запровадження проекту «Лінія 102» у курсантів та студентів 3 курсу як 

педагогічний експеримент, проведений в університеті, себе виправдав, але 

потребує подальшого вдосконалення. 

Проведені навчальні заняття сприяли формуванню професійних навичок у 

курсантів та студентів університету та позитивно вплинули на мотиваційну 

складову навчального процесу. 

З метою популяризації проекту та закріплення за університетом авторських 

прав кафедрою у співавторстві з керівництвом отримано деклараційний патент на 

корисну модель «Система управління нарядами мобільної патрульної служби» 

(висновок МЕРТ України №12898/ЗУ/17 від 06.06.2017). Подані відповідні 

матеріали на здобуття Державної премії в галузі освіти у 2017 році.  

 

XV. ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

    15.1.   Фінансове забезпечення університету 

Фінансове забезпечення університету у 2016 - 2017 навчальному році 

здійснювалось за рахунок коштів Державного бюджету України (загальний та 

спеціальний фонди) на загальну суму –  128 078, 2 грн. (у 2015-2016 навчальному 

році  89 754,7  грн.). 

За рахунок загального фонду у період з 01.09.2016  по                         

15.07.2017 університетом отримано коштів на загальну суму –  94 898, 0 грн. 

(70353, 4 грн.), у тому числі: 

– оплата праці з нарахуванням податків – 79 729, 1 грн. (51 913, 3 грн.).; 

– продукти харчування – 6 278, 6 грн. (4 889, 4  грн.); 

– оплата комунальних послуг – 10 143, 5 грн. (11 438, 0 грн.). 
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           На рахунок спеціального фонду у період з 01.09.2016 по 15.07.2017 до 

університету надійшло коштів на загальну суму  33 270, 2 грн.  (19401,3 грн.) 

Залишок коштів на початок 2017 року складав 9 924, 2 грн. (6 960,8 грн.). 

За звітній період було використано 16 854, 7 грн. (26 943,5 грн.). Кошти були 

направлені на виплату заробітної плати працівникам університету, оплату 

комунальних послуг та розвиток матеріально-технічної бази університету. 

Порівняльний аналіз надходження коштів загального та спеціального фондів 

за 2016 - 2017 навчальний рік в порівнянні з 2015 – 2016 навчальним роком. 

Основним джерелом надходжень коштів спеціального фонду є платні 

освітянські послуги, які становлять 80% від загальної кількості надходжень 

спеціального фонду. Також університет отримує кошти від господарської 

діяльності, від надання в оренду приміщень та від реалізації майна (металобрухт, 

макулатура), у т.ч. за рахунок оприбуткування лишків, які були виявлені в ході 

проведення планової та раптових перевірок наявності матеріальних цінностей. 

Кошти загального фонду університет отримує на підставі кошторису 

доходів та видатків, затвердженого в МВС України на відповідний рік. 

Порівняльний аналіз надходження коштів: 

 

Показники 

Надходження коштів 

протягом 2015 - 2016 

навчального року,  

тис. грн.. 

Надходження коштів 

протягом 2016 - 2017 

навчального року,  

тис. грн.. 

Кошти загального фонду 89 869,6 94 808,0 

Кошти спеціального фонду, у т.ч.: 18 566,0 33 270,2 

За платне навчання 16 808,3 28 826,1 

Від господарської діяльності 1 733,6 4 357,1 

у т. ч.:   

платна автостоянка щодо зберігання 

транспортних засобів 

58,7 405,0 

послуги копіювання 6,6 44,7 

послуги типографії 49,7 58,4 

послуги гуртожитку 1 194,1 2 744,8 

виторг їдальні 124,2 103,8 

заняття з фізичної культури  92,5 

реалізація хлібобулочних виробів  111,7 

реалізація тепла та відшкодування за 

комунальні послуги 

300,3 796,2 

Від оренди приміщень 24,1 87,0 

 

З метою належної організації роботи ВФЗБО у 2017 - 2018 навчальному році 

для вдосконалення та активізації роботи відділу необхідно здійснити наступні 

організаційно-практичні заходи: 



 43 

- забезпечувати контроль за відповідністю бюджетному законодавству 

показників затвердженого розпису бюджету, кошторису та інших документів, що 

використовуються в бюджетному процесі (постанова КМУ від 28.02.2002 № 228); 

- здійснювати бухгалтерський облік з урахуванням затверджених 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (наказ МФУ від 

12.10.2010 № 1202) та чинного законодавства України; 

- здійснювати постійне відстеження та вивчення змін у нормативно - 

правових актах та методичних рекомендаціях МВС України щодо ведення 

бухгалтерського обліку; 

-  здійснювати нарахування надбавок, доплат, допомоги, винагород, премій та 

інших заохочуваних виплат працівникам університету виключно в межах фонду 

оплати праці; 

- здійснювати контроль по розрахункам з постачальниками виключно за 

фактично поставлені товари, комунальні послуги, виконані роботи та надані 

послуги, крім товарів, робіт і послуг, попередня оплата яких передбачається 

законодавством та недопущення простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості; 

- здійснювати проведення в складі комісії ДДУВС раптових щоквартальних 

та щорічної інвентаризації наявності матеріальних цінностей (наказ МФУ від 

17.06.2015 № 572, наказ МФУ від 02.09.2014 № 879). 

Стосовно діяльності інших господарських підрозділів університету – всі вони 

працювали над покращенням побуту та умов праці постійного та перемінного 

складу університету. 

Наведу лише окремі дані про їх роботу. 

15.2.  Робота відділу матеріального забезпечення 

До основних завдань відділу відноситься організація матеріального 

забезпечення та робота служб університету по створенню необхідних матеріально-

побутових умов для належної роботи та проживання особового 

складу,забезпечення постійного і перемінного складу речовим майном та 

харчуванням. 

Так протягом 2016-2017 навчального року організовано та проведено 

капітальний ремонт 3 поверху корпусу № 9 (жіноча казарма), 3 поверху корпусу    

№ 1 та зали нарад (кабінет 319). Поточний ремонт свічки № 1 з боку     пр. Гагаріна,    

м. Дніпра приміщень гуртожитків (корпус № 10,11), аудиторного фонду корпуса   

№ 1 (2,4,5 поверхи), покрівель та фасадів будівель університету, пожежної системи 

та системи опалювання.  

Створено залу судових засідань, яка відповідає ліцензійним умовам 

Міністерства юстиції. Створено та організовано роботу  колцентру юридичної 

клініки «Істина» та колцентру приймальної комісії.  

Загальна площа відремонтованих приміщень складає понад 15 тисяч 

квадратних метрів. 

Проведено роботи по благоустрою майданчику біля центрального входу 

корпусу № 1 (зовнішнє освітлення, встановлення флагштоків, укладка плитки). 

З метою енергозбереження на постійній основі проводиться заміна 

люмінесцентних світильників та ламп, а також ламп розжарювання на світлодіодні. 
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Проведено заміну обладнання курсантської їдальні на нове сучасне 

енергозберігаюче обладнання. В результаті вжитих заходів заощаджено понад     

500 тис. кВт електроенергії. 

Також в результаті оптимізації роботи системи опалювання зекономлено    

500 000 гривень.  

         15.3.    Медико-санітарна частина   

У 2016-2017 н. р. основна діяльність медичної частини університету була 

спрямована на зміцнення та підтримання здоров’я курсантів.  

          В вересні-жовтні 2016 року організовано та проведено профілактичний огляд 

курсантам другого та четвертого курсів на базі поліклінічного відділення ДУ ТМО 

МВС України по Дніпропетровській області, з залученням вузьких спеціалістів. 

Охоплено 100 % ( 732 курсанти).  

           В березні – квітні 2017 року медико-санітарна частина організувала участь 

університету у 12-й Всеукраїнській Благодійній акції «Від серця до серця», яка 

була спрямована на збір коштів для закупівлі медичного обладнання та ліків 

лікарням міста для дітей з вадами зору. 

            31 березня 2017 року організовано та проведено донорський  день з участю 

виїзної бригади КЗ «Обласна станція переливання крові». Загальна кільсть донорів 

– 105 чоловік. 

           Однією із складових частин профілактики захворювань є санітарно-

просвітня робота. Щомісяця ( згідно графіку) курсантам проводились лекції, бесіди 

спрямовані на розвиток у них санітарно-гігієнічних навичок необхідних для 

профілактики захворювань, пропаганда відмови від шкідливих звичок, пропаганда 

занять фізкультурою і спортом. Усього проведено 17 (24) лекцій та 32 (28) бесіди.  

 Отже, вся робота медичної частини і надалі буде спрямована на зміцнення і 

підтримання здоров’я перемінного складу університету. 

 

XVI. СПОРТИВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Спортивно-масова робота в ДДУВС запланована і проводиться згідно із 

наказом ДДУВС від 20.09.2016 № 532 «Про організацію спортивно-масової роботи 

у 2016-2017 навчальному році». 

На кафедрі спеціальної фізичної підготовки ДДУВС діють 6 спортивних 

секцій із олімпійських та службово-прикладних видів спорту (боротьба самбо та 

дзюдо, легка атлетика, рукопашний бій, бокс, атлетична гімнастика). 

Згідно програми Спартакіади ДДУВС зі службово-прикладних видів спорту в 

цьому півріччі з метою підвищення рівня фізичної загартованості, виховання 

вольових якостей та зміцнення здоров’я перемінного складу університету, 

пропаганди службово-прикладних видів спорту, визначення кращих спортсменів з 

метою формування збірних команд університету для участі в Чемпіонатах 

ФСТ «Динамо» України в Дніпропетровській області та у Всеукраїнських 

спортивних змаганнях було проведено 11 чемпіонатів університету з різних видів 

спорту (легкоатлетична естафета, жим штанги, армреслінг, рукопашний бій (1-й 

тур – демонстрація техніки), командна першість з боротьби самбо, відкрита 

першість м. Дніпра з боксу на призи ректора ДДУВС, чемпіонат Дніпропетровської 
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області зі змішаних єдиноборств на призи ректора ДДУВС, в яких взяли участь 

понад 700 спортсменів. 

У 2016-2017 навчальному році ДДУВС був представлений на значній 

кількості спортивних змаганнях різного рівня: міських, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних. 

         У міжнародних змаганнях: 

 - Балабан Сергій - Чемпіонат світу (США) з дзюдо серед ветеранів – 1 місце, 

Чемпіон Європи (Хорватія) з дзюдо серед ветеранів – 1 місце; 

ПротягомПротягом навчальногонавчального рокуроку 20162016--2017 2017 декандекан факультетуфакультету

підготовкипідготовки фахівцівфахівців длядля підропідроззділівділів кримінальноїкримінальної поліціїполіції майормайор

поліціїполіції БалбанБалбан СергійСергій МиколайовичМиколайович взяввзяв участьучасть уу міжнароднихміжнародних

змаганняхзмаганнях зз боротьбиборотьби дзюдодзюдо

 
 

 

 

ДеДе вінвін вибороввиборов першеперше місцемісце тата підтвердивпідтвердив

титултитул ЧемпіонаЧемпіона світусвіту!!
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УУ червнічервні 2017 2017 уу складіскладі збірноїзбірної УкраїниУкраїни взяввзяв
участьучасть уу чемпіонатічемпіонаті ЄвропиЄвропи середсеред ветеранівветеранів, , щощо

проходивпроходив уу ХорватіїХорватії, , мм. . ЗагребЗагреб

 
 

- Манжос Антон - Кубок Світу (Україна) з пауерліфтингу - 1 місце; 

- Колєснік Вікторія - Кубок Світу (Україна) 2 місце; 

- Панько Федір - Чемпіонат Європи з дзюдо - 2 місце. 

        У всеукраїнських змаганнях: 

- Балабан Сергій та Рогальський Володимир – Чемпіонат України серед 

ветеранів – 1 місце; 

- Ігнатенко Андрій - Чемпіонат України з легкої атлетики - 2 місце; 

- Пінчук Костянтин - Чемпіонат України з боксу - 3 місце; 

-Коряк Андрій –Чемпіонат України серед молоді з веслування на байдарках 

та каное – 4 місце; 

- Авагян Грачик - Чемпіонат України з дзюдо - 3 місце; 

- Михайська Поліна - Чемпіонат України з дзюдо - 3 місце; 

- Панько Федір та Авагян Грачик - Чемпіонат України з дзюдо (командний) - 

1 місце; 

- Михайська Поліна та Рогальський Володимир - Чемпіонат України з дзюдо 

(командний) - 3 місце; 

- Панько Федір - Чемпіонат України з дзюдо серед молоді; 

- Манжос Антон - Чемпіонат України з пауерліфтінгу - 1 місце; 

- Коряк Андрій – 13 літня Універсіада України з веслування на байдарці та 

каное 1 місце у заїзді К-4 на дистанції 200 метрів та 2 місце у заїзді К-4 на 

дистанції 500 метрів; 

- Скорик Тарас – відкритий Чемпіонат України з карате - 1 місце; 

- Михайличенко Микита – двократний бронзовий призер Чемпіонату України 

з боксу серед молоді. 

На цих спортивних змаганнях 2 спортсмени університету виконали норматив 

Майстра спорту України: 
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           - Манжос Антон – Майстер спорту України з пауерліфтингу; 

           - Михайська Поліна – Майстер спорту України з дзюдо. 

За підсумками комплексних спортивних змагань за програмою 

Дніпропетровської обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства 

«Динамо» України ДДУВС посів 2 місце. 

Викладачі кафедри та курсанти брали участь у чемпіонаті ФСТ «Динамо» 

України у Дніпропетровській області з боротьби самбо, який проводився на базі 

університету. За підсумками змагань команда ДДУВС посіла 1 місце. 

Збірна команда ДДУВС посіла 6 загальнокомандне місце у Чемпіонаті ФСТ 

«Динамо» України з легкої атлетики (кросу) серед вищих навчальних закладів 

МВС (м. Харків 12-13.04.2017). 

Були проведені змагання на першість ФПФПКП присвяченої Олімпійському 

Дню в Україні, де взяли участь близько 122 учасників (біг на 1000 м., човниковий 

біг 120 м., підтягування на перекладині). Першість факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування ДДУВС з бігу на 1 милю взяли участь 

близько 260 учасників. 

Збірні команди університету приймали участь у змаганнях міського та 

обласного рівня (близько 150 чоловік учасників та 79 чоловік стали призерами) з 

різних видів спорту, а саме: бокс, боротьба дзюдо, боротьба самбо, рукопашний 

бій, легка атлетика, змішані єдиноборства, карате, боротьба греко-римська, 

гирьовий спорт, веслування, футбол, баскетбол, волейбол. 

          Кафедрою фізичного виховання юридичного факультету ДДУВС у 2016-

2017 навчальному році проводилась спортивна робота з 6 видів спорту (футболу, 

футзалу, волейболу, баскетболу, кікбоксингу, настільного тенісу, шахів).  

         09-10 травня 2017 року збірні команди університету з вище перерахованих 

видів спорту прийняли участь в ХХVIII Універсіаді Дніпропетровської області 

серед вищих навчальних закладів. Команда веслувальників на байдарках та каное 

зайняла 3 місце. Також 3 місце посіла збірна команда з футболу. 

Протягом грудня 2016 та квітня 2017 року студенти, курсанти та викладачі 

кафедри брали участь у відбіркових змаганнях «Кубку Міністра внутрішніх справ» 

з футзалу та волейболу, де зайняли 2 та 3 місце відповідно. 

У листопаді 2016 року у чемпіонаті ФСТ «Динамо» України у 

Дніпропетровській області з футзалу збірна команда університету стала 

переможцем змагань, а збірна з волейболу посіла 2 місце. 



 48 

 
 

Викладацьким складом кафедри проводились змагання з ігрових видів 

спорту. 02.06.2017 було проведено першість юридичного факультету з футболу та 

«Кубок Ректора» з футзалу, першість університету з волейболу серед чоловічих і 

жіночих команд. Протягом грудня 2016 та квітня 2017 року збірна команда 

університету з футболу приймала участь у «Кубку міста» та «Кубку МСМК 

М.Кудрицького» з футболу та першості міста з футзалу. 
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У листопаді 2016 року серед студентів Панько Федір посів титул призера 

Чемпіонату Європи серед юніорів з дзюдо - 2 місце, а у лютому 2017 року разом з 

Авагян Грачиком оволоділи титулом переможця Чемпіонату України з дзюдо. 

На кафедрі фізичного виховання проводилась оздоровча та культурно масова 

робота. Збірна команда юридичного факультету з легкої атлетики прийняла участь 

у жовтні 2016 року у змаганнях присвячених «Дню визволення міста» та 09.05.2017 

- «Дню Перемоги», де посіли почесне 3 місце. 
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22.05.2017 студентами та викладачами кафедри проведено похід вихідного 

дня на байдарках по річці Дніпро. 

 

 
 

30.10.2016 проведена вікторина «Вітаміада» та «Веселі старти» з оздоровчою 

направленістю, де прийняли участь студенти 1 курсу юридичного факультету. 

 

 
 

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки ДДУВС проведено наступні 

змагання: 

У жовтні 2016 року на базі кафедри тактико-спеціальної підготовки вперше 

пройшов чемпіонат Дніпропетровської обласної організації ФСТ «Динамо» 

України зі стрільби з бойової зброї за програмою комплексних змагань 
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«Динаміада–2016» серед збірних команд об’єднаних колективів фізичної культури 

правоохоронних органів та рятувальних служб області.  

За результатами змагань команда Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ у запеклій боротьбі вдруге поспіль виборола перше 

загальнокомандне місце. 

25.01.2017 проведено першість з гирьового спорту серед курсантів та 

студентів університету. 

11.03.2017 у спортивному комплексі ДДУВС проведено відкритий Чемпіонат 

міста серед ветеранів та Кубок Дніпропетровщини з гирьового спорту у поштовху 

довгим циклом та ривку серед дорослих, юніорів, юнаків, жінок і дівчат, в якому 

приймали участь члени секції з гирьового спорту (керівник секції старший 

викладач кафедри підполковник поліції   Біліченко В.В.). 

23-25 березня 2017 року прийнято участь у чемпіонаті Дніпропетровської 

області з кульової стрільби серед учнів ДЮСШ 1994 року народження і молодше. 

28.03.2017 проведено першість зі стрільби з малокаліберної зброї                  

(48 курсантів демонстрували спритність та влучність під час 

загальноуніверситетських змагань зі стрільби з пістолету «Марголіна»). 

24-26 травня 2016 року прийнято участь у чемпіонаті ФСТ «Динамо» 

України» з поліатлону за програмою комплексних змагань «Динаміада – 2017» 

серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр 

внутрішніх справ України, де команда університету на чолі з тренером викладачем 

кафедри Волковим Ю.М. виборола 3 місце. 

Збірна команда університету прийняла участь в ХХVIII Універсіаді 

Дніпропетровської області серед вищих навчальних закладів та Чемпіонаті області 

з кульової стрільби, де чоловіча та жіноча команди ДДУВС привезли зі змагань       

2 та 3 місця. 
 

XVII.    ОСНОВНІ ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Основними пріоритетними напрямками роботи університету у 

наступному 2017-2018 навчальному році визначено: 

– вдосконалення організації навчально-виховного процесу та вжиття 

заходів щодо підвищення рівня службової, навчальної та виконавської дисципліни; 

– забезпечення якісної реалізації вимог Законів України, програмних 

документів МВС та МОН України; 

– активізація профорієнтаційної роботи, посилення взаємодії університету з 

комплектуючими підрозділами інших регіонів України, загальноосвітніми та 

вищими навчальними закладами; 

– активізація роботи щодо збільшення наукового потенціалу університету; 

– забезпечення виконання наукових досліджень з пріоритетних напрямів 

діяльності органів внутрішніх справ; 
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– залучення талановитої курсантсько-студентської молоді до науково-

дослідної роботи та забезпечення участі молодих вчених університету в конкурсах 

різних рівнів на здобуття премій та грантів; 

– забезпечення якісного виконання організаційних та практичних заходів 

щодо недопущення надзвичайних подій під час несення служби; вжиття вичерпних 

заходів щодо недопущення порушень дисципліни і законності постійним та 

перемінним складом університету; 

– вдосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу; 

– реалізація здобуття вищої освіти студентами  Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ в університеті ім. Яна Кохановського у 

м. Кельце Республіка Польща за програмою «Подвійний диплом»;  

– активізація роботи університету в отриманні міжнародних грантів, 

державних премій, стипендій тощо; 

– активізація роботи щодо запобігання і протидії корупції в рамках 

реалізації «Антикорупційної програми»; 

– організація належної роботи системи контролю та управління доступом 

«Stop Net», вжиття додаткових заходів по використанню її можливостей для 

контролю робочого часу працівників університету; 

– формування патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, 

відданості справі зміцнення державності у курсантів, студентів та викладачів 

університету;  

– реалізація програми «Безпечне місце» щодо здійснення заходів, 

спрямованих на посилення безпеки громадян та захисту Соборного району; 

На цьому дозвольте мені завершити свою доповідь. 

Щиро вдячний вам, шановні колеги, за роботу. Сподіваюся, що і в 

наступному навчальному році ми разом зробимо певні кроки з розбудови нашого 

навчального закладу, підвищення його авторитету і престижу. 

Дякую за увагу! 

 

 

Т.в.о. ректора ДДУВС   

полковник поліції                                        А.Є. Фоменко 
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