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Шановна президіє, шановні делегати конференції!  

 

Дозвольте доповісти вам про результати діяльності нашого навчального 

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

вдосконалення подальшої роботи. 

Минулого року визначено основні пріоритетні напрямки діяльності 

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

Роботу всіх структурних підрозділів було спрямовано на: 

 вдосконалення організації навчально-виховного процесу, активне 

використання 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, 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; проведення заходів, спрямованих на профорієнтаційну 

роботу серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 

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. 

Маю всі підстави зазначити, що, виконуючи минулорічне рішення 

конференції трудового колективу, університет у своїй роботі не обмежився 

запланованими заходами, а постійно їх коригував й доповнював з огляду на 

нові вимоги та виклики сучасності. 

Щоб детальніше прозвітувати за кожним із напрямів нашої роботи, 

доповісти про всі здобутки й напрацювання, звіт структуровано за 

відповідними частинами. 
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I. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 

 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ  
(далі – ДДУВС) – правонаступник створеної у 1966 році Дніпропетровської 

спеціальної середньої школи міліції Міністерства охорони громадського 

порядку Української УРСР. В 1992 році школу було реорганізовано в 

Дніпропетровське училище МВС України, на базі якого у 1997 році створено 

Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. У листопаді 2001 року 

ВНЗ надано статус 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, який реалізує відповідно до наданої ліцензії 

освітньо-професійні, освітньо-наукові, наукові програми підготовки фахівців за 

всіма освітніми рівнями, 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, Запорізький центр первинної професійної 

підготовки «Академія поліції» та 6 факультетів, а саме: 

 факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

 факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 

 факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

 факультет економіко-правової безпеки; 

 юридичний факультет; 

 факультет соціально-психологічної освіти та управління; 
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Інформація 

про кількість займаних посад у ДДУВС станом на 01.08.2019 

 

  

2017-2018 

навчальний 

рік 

Некомплект 

(кількість, 

%) 

2018-2019 

навчальний 

рік 

Некомплект 

(кількість, 

%) 

Різниця 

Штатна 

чисельність 

1081 

486 

359 

(33,2 %) 
1081 320 (29,6%) 0 

у т.ч.: 

за державним 

бюджетом  486 
70 

(14,6 %) 
486 74 (15,3%) 0 

за спец. фондом 
595 

289 

(48,5 %) 
595 246 (41,3%) 0 

з яких: 

науково-

педагогічний 

персонал 
350 

101 

(28,8 %) 
426 106 (24,9%) +76 

у т.ч.: 

за державним 

бюджетом  
157 

21 

(13,4 %) 
182 27 (6,3%) +25 

за спец. фондом 
193 

80 

(41,4 %) 
244 79 (43,4%) +51 

 

В університеті працює 40 докторів наук (у 2018-2019 навчальному році  

– 33), з них 7(5) – за сумісництвом, та 187 кандидатів наук (у 2017-

2018 навчальному році – 153),  з них 43 (26) за сумісництвом. 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Навчально-методичним відділом протягом 2018-2019 навчального року з 

метою підвищення якості надання освітніх послуг та подальшого вдосконалення, 

модернізації та оптимізації освітнього процесу здійснено низку заходів з 

організаційних, навчальних та методичних аспектів освітньої діяльності, 

реалізація яких здійснювалася за такими напрямками: 

 

2.1. Планування, організація та контроль освітнього процесу 

З метою розвитку перспективних напрямків підготовки здобувачів вищої 

освіти у навчальному 2018-2019 році у ДДУВС започатковано: 

– підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 053 «Психологія», 281 «Публічне 

управління та адміністрування» з ліцензованими обсягами 50 осіб; 

– провадження освітньої діяльності – підвищення кваліфікації наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та 

наукових установ в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» з ліцензованим обсягом 50 осіб; 

– збільшено ліцензований обсяг за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня до 1800 осіб. 

Для продовження терміну дії сертифікату про акредитацію освітньо-

професійної програми «Правоохоронна діяльність» підготовки фахівців другого 
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(магістерського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

організовано проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми. За результатами акредитації університету продовжено термін дії 

сертифікату про акредитацію освітньо-професійної програми за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність» до 01.07.2024. 

Для нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення 

освітнього процесу на належному рівні у ДДУВС було  оновлено освітньо-

професійні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та 

«магістр»: «Економіка», «Економічна аналітика та захист економіки», 

«Ефективність захисту соціально-економічних систем», «Психологія», «Право 

(поліцейські)», «Право», «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

З метою ефективної організації та запровадження новітніх форм 

проведення підсумкової атестації ЗВО першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, які навчаються на денній формі навчання за кошти державного 

бюджету, у 2018-2019 навчальному році випусковими кафедрами розроблено 

методичне забезпечення проведення атестації (комплексного іспиту з 

дисциплін спеціалізації) методом поліцейського квесту. 

 У звітному навчальному році у ДДУВС підготовлено фахівців освітніх 

ступенів «бакалавр» – 1021 особа (у минулому навчальному році –  941) 

та «магістр»: за державним замовленням – 408 осіб (у минулому навчальному 

році –  477), навчання на умовах договору з фізичними та юридичними особами 

– 613 осіб (у минулому навчальному році –  464). 

З усієї кількості випускників у 2018-2019 навчальному році 57 осіб 

отримали дипломи з відзнакою (у минулому навчальному році – 84)                     

(за державним замовленням – 27 (32) осіб, навчання на умовах договору з 

фізичними та юридичними особами – 30 (52) осіб), що складає 5,6%  (8,9%) від 

усієї кількості виданих у поточному навчальному році дипломів. 

 

Кількість виданих дипломів за освітніми ступенями та формами навчання 

за два останні навчальні роки наведено у таблиці 1: 
                   Таблиця 1 

Освітній 

ступень  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього За державним 

замовленням 
За контрактом 

За державним 

замовленням 
За контрактом 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

Бакалавр 260 99 138 315 117 117 170 87 685 618 

Спеціаліст – – – – – – – – – – 

Магістр 76 45 106 65 24 147 50 146 256 403 

Разом 336 144 244 380 141 264 220 233 941 1021 
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Кількість виданих дипломів з відзнакою за три останні навчальні роки 

наведено у таблиці 2: 
                  Таблиця 2 

Навчальний  

рік 

Умови  

навчання 

Кількість виданих дипломів Відсоток 

дипломів з 

відзнакою від 

загальної 

кількості 

дипломів 

Загальна 

Дипломів з 

відзнакою 

за певною 

умовою 

навчання 

разом 

2016-2017 
За державним замовленням 

1600 
79 

188 11,8 % 
За контрактом  109 

2017-2018 
За державним замовленням 

941 
32 

84 8,9 % 
За контрактом  52 

2018-2019 
За державним замовленням 

1021 
27 

57 5,6 % 
За контрактом  30 

 

Показник успішності з атестації, а саме середній бал, наведено у таблиці 3.  
Таблиця 3 

№  

з/п 
Назва факультету 

Середній бал з атестації 

2017-2018 2018-2019 

1 ФПФП кримінальної поліції  3,8 4,1 

2 ФПФП превентивної діяльності  4,1 3,7 

3 ФПФ для органів досудового розслідування  4,1 4,0 

4 ЮФ  3,9 3,9 

Середній бал з атестації за денною формою навчання 4,0 3,9 

5 ННІ ЗНПК працівники поліції  3,5 3,8 

6 ННІ ЗНПК цивільні особи  4,1 3,9 

Середній бал з атестації за заочною формою навчання 3,8 3,9 

Загалом в університеті 3,9 3,9 

 

З метою надання більш широкого доступу ЗВО до навчально-методичних 

матеріалів та зручності роботи з ними останні розміщено на офіційному web-

сайті університету, також частину – в репозитарії (режим доступу: 

http://dduvs.in.ua/biblioteka/biblioteka-studenta-dduvs/).  

З метою систематизації, узагальнення та вироблення єдиного підходу до 

проведення практичних (семінарських) занять методом поліцейського квесту 

розроблено «Методичні рекомендації щодо організації та проведення квесту з 

навчальних дисциплін». 

 

2.2. Забезпечення якості освітнього процесу 

Система забезпечення якості освітнього процесу складається з постійного 

моніторингу успішності ЗВО, забезпечення зворотного зв’язку з ними за 

допомогою опитування наприкінці навчального року, рейтингування досягнень 

здобувачів та науково-педагогічної діяльності НПП, підвищення фахового 

рівня, педагогічної культури, вдосконалення професійної підготовки НПП. 

З метою контролю успішності ЗВО здійснювався аналіз показників 

успішності за результатами екзаменаційних сесій, порівняння цих результатів з 

результатами ректорських контрольних робіт.  

У звітному навчальному році ректорський контроль (далі – РК) 

проводився відповідно до графіків, затверджених наказами ДДУВС від 

4,2 

4,0 

3,9 

3,8/ 
3,8 

 

3,9 
4,0 

3,9 
3,9 
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10.09.2018 № 728 та від 17.01.2019 № 54. РК проводився у формі 

комп’ютерного тестування з використанням можливостей СУДН «Moodle».  

У звітному 2018-2019 році запроваджено якісно нову систему 

рейтингування досягнень ЗВО. Факультети визначатимуть рейтинг ЗВО на 

підставі «Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень здобувачів 

вищої освіти ДДУВС», затвердженого наказом ДДУВС від 11.06.2018 № 462.  

З метою вдосконалення психолого-педагогічної підготовки НПП, набуття 

методичної компетентності, підвищення педагогічної культури та педагогічної 

майстерності у звітному навчальному році запроваджено Семінар педагогічних 

знань, керівником якого є завідувач кафедри психології та педагогіки 

Сушенцева Л.Л. 

З метою сприяння підвищенню фахового рівня, педагогічної культури, 

вдосконалення професійної підготовки, підвищення педагогічної майстерності 

НПП два рази на місяць проводилися заняття у рамках Школи педагогічної 

майстерності (далі – ШПМ). У звітному навчальному році заняття проводилися 

відповідно до програми та тематичного плану-графіку (наказ ДДУВС від 

13.09.2018 № 744). У 2018-2019 навчальному році 18 молодих НПП відвідали ці 

заняття. За підсумками роботи Школи слухачі, що проходили навчання у ШПМ 

й успішно його завершили, отримали відповідні сертифікати.  

Вперше в Україні на базі ДДУВС в системі навчальної підготовки 

поліцейських та працівників університету запропоновано та опрацьовано 

замкнутий цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики при 

відпрацюванні типових навчальних фабул про протиправні діяння. 

Так,  в освітньому процесі ДДУВС активно використовуються:  

– тренінговий центр  з протидії домашньому насильству; 

– професійно-орієнтована ділова гра «Лінія 102»;  

– зала судових засідань; 

– тири (мультимедійний та два стрілецькі);  

– тактичне містечко,  

– стрільбище для стрільби з рушниці та автомата; безпілотні літальні 

апарати; 

– тренажерний зал;  

– навчальний полігон спеціалізації «Фінансово-економічна безпека»; 

– симуляційна кімната з тактичної медицини; 

– психотренінговий комплекс; 

– відкритий спортивний майданчик. 

Планується введення в експлуатацію у 2019-2020 навчальному році 

тренінгового центру – лабораторії «Зелена кімната». 

08.07.2019 оголошено процедуру відкритих торгів у системі Prozorro щодо 

предмета закупівлі «Капітальний ремонт корпусу № 1 ДДУВС» (6-й поверх та 

лабораторія «Зелена кімната» на 1-му поверсі). 

25.07.2019 відбулися торги, 29.07.2019 обрано переможця, який буде 

виконувати вищевказані роботи. 

Основна мета та підстави створення і функціонування лабораторії 

«Зелена кімната» для дітей полягають у соціальному та правовому захисті дітей 

і виявленні та документуванні злочинної діяльності, спрямованої на дітей чи за 
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їх участю. «Зелена кімната» може також використовуватися для проведення 

заходів щодо психологічної профілактики та корекції відхилень у поведінці 

дітей, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми 

злочинів і правопорушень. 

«Зелена кімната» допоможе дітям відчути затишну, доброзичливу 

атмосферу, сприяє відкритому спілкуванню з дорослими. Як показала практика, 

діти в таких кімнатах краще ідуть на контакт.  

Першочерговими заходами, які планується здійснювати в межах 

тренінгового центру «Зелена кімната», є: 

–  робота фахівця поліції ювенальної превенції з дітьми (школярами) 

щодо дотримання правил дорожнього руху та поведінки в побуті; 

–  робота психолога та фахівця поліції ювенальної превенції з дітьми 

(школярами) щодо негативного впливу окремих інтернет-ресурсів (в яких 

культивується агресивна поведінка та насилля над людьми і тваринами); 

–  робота психолога та фахівця поліції ювенальної превенції з дітьми 

(школярами) щодо негативного впливу наркотичних та інших психотропних 

речовин; 

–  робота психолога та фахівця поліції ювенальної превенції з дітьми, які 

стали жертвами кримінальних правопорушень або які схильні до вчинення 

таких. 

Кінцевим результатом тренінгового центру є оволодіння практичними 

навичками ефективної та заснованої на законі діяльності щодо роботи  з дітьми, 

які стали жертвами кримінальних правопорушень або які схильні до вчинення 

таких. 

У звітному році набули подальшого розвитку розроблені авторським 

колективом університету навчально-методичний комплекс та інформаційно-

технічна платформа «Лінія-102». Заняття у формі професійно орієнтованої 

ділової гри «Лінія-102» проводилися  у вигляді бінарних занять з навчальних 

дисциплін «Оперативно-розшукова діяльність», «Тактико-спеціальна 

підготовка», «Кримінальне право», «Кримінальний процес» та 

«Криміналістика» впродовж трьох днів. За результатами занять курсантами 

були сформовані макети кримінальних проваджень за фабулами, які 

розглядались та опрацьовувались під час занять. 

Продовжено практику проведення занять у темний час доби з навчальної 

дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка». В екстремальних умовах ЗВО 

вирішували різні ситуаційні задачі на підставі вихідних даних, які вони 

отримували на початку заняття. Зокрема, кваліфікували злочинні діяння, 

складали службові документи, переслідували та затримували акторів-

правопорушників. 

У 2018-2019 навчальному році запроваджено якісно нову форму 

проведення комплексного іспиту, який входить до підсумкової атестації, 

вперше застосовано змішану форму. Іспит проходив у два етапи: 1) виконання у 

письмовій формі теоретичних завдань; 2) виконання практичних завдань  

методом поліцейського квесту.  
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Так, поряд з традиційними (лекції, практичні, семінарські та 

індивідуальні заняття) використовувалися такі раніше запроваджені та 

новостворені інноваційні форми організації навчання, як: 

– відпрацювання ситуативних сценаріїв під час комплексного вивчення 

навчальних дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», 

«Спеціальна фізична підготовка» для курсантів денної форми навчання; 

– заняття з тактичної медицини з використанням бойової розвідувально-

дозорної машини (БРДМ) для курсантів денної форми навчання; 

– заняття з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» у 

нічний час для курсантів; 

– проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальне 

право», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Тактико-спеціальна 

підготовка», «Оперативно-розшукова діяльність» у формі професійно 

орієнтованої ділової гри «Лінія-102» для курсантів 3-го курсу денної форми 

навчання; 

– проведення комплексних оперативних тактичних навчань «Лінія-102» 

для курсантів 4-го курсу денної форми навчання; 

– проведення практичних занять з дисциплін професійного спрямування 

(«Криміналістика», «Кримінальне право», «Юридичне документознавство», 

«Кримінальний процес», «Вогнева підготовка», «Забезпечення прав людини у 

правоохоронній діяльності», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративний процес» та «Адміністративне право та процес») у формі 

поліцейського квесту.  

З метою підвищення ефективності вивчення іноземних мов на кафедрі 

українознавства та іноземних мов продовжує функціонувати сучасний 

лінгафонний кабінет на базі програмного комплексу «Діалог NIBELUNG». 

Вивчення іноземних мов ЗВО відбувається за затвердженими навчальними 

програмами із застосуванням автентичних підручників видавництва 

CAMBRIDGE та MACMILAN згідно з методиками, відповідно до міжнародних 

стандартів мовної політики ЄС.  

Для підвищення рівня засвоєння ЗВО іноземної мови з 01.09.2018 

запроваджено систему диференційного навчання. Система передбачає за 

результатами вступного тестування поділ ЗВО на групи відповідно до рівня 

володіння ними іноземною мовою (Elementary, Pre-intermediate, Intermediate). 

НПП кафедри українознавства та іноземних мов розроблено діагностичні тести 

(письмові та усні) вхідного контролю ЗВО, створено відповідні базовий, 

коригуючий і посилений модулі навчання з можливістю переходу на вищий 

рівень за результатами навчання, що сприяє створенню гнучкої моделі 

вивчення іноземної мови. 

 

2.3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти 

З метою підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-

пізнавальної діяльності ЗВО в університеті протягом 2018-2019 навчального 

року здійснювалися такі заходи: 
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– організовано та проведено 35 конкурсів (вікторин) (в осінньому 

семестрі – 19, у весняному – 16) (у 2017-2018 навчальному році – 40), в яких 

взяли участь 1205 здобувачів (в осінньому семестрі – 640, у весняному –  565) 

(у минулому начальному році – 1015); 

– організовано та проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

(наказ МОН від 18.12.18 № 1071) з 12 дисциплін та напрямів (у 2017-2018 

навчальному році – 5). 

З використанням системи управління дистанційного навчання «Moodle»: 

було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму 

«Правознавство» та з навчальної дисципліни «Міжнародне право (публічне, 

приватне)». 

Переможці І етапу взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з окремих дисциплін та напрямів.  

 

2.4. Практична підготовка слухачів та курсантів 

Система практичної підготовки курсантів та слухачів в університеті у 

звітний період була представлена декількома напрямками: 

1. Організація проходження практик та стажувань, передбачених 

навчальними планами. 

Відповідно до Положення про практичну підготовку слухачів та 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом 

МВС України від 27.06.2013 № 621, наказів ДДУВС про організацію практики 

(стажування) та на підставі угод про співпрацю між ДДУВС і Головними 

управліннями Національної поліції та Департаментом захисту економіки 

Національної поліції у період грудень-лютий 2018-2019 навчального року 

курсанти та слухачі ДДУВС пройшли практичну підготовку у підрозділах 

Національної поліції. 

Після закінчення практики (стажування) було складено графіки захисту та 

проведено захист стажувань. Результати практичної підготовки оцінювались 

комісіями. Підсумкова оцінка складалась з урахуванням вивчення звітних 

матеріалів (щоденник, характеристика-відгук, звіт) та за результатами виконання 

практичного завдання відповідно до програми практики методом поліцейського 

квесту. 

Загалом практичну підготовку у територіальних підрозділах Національної 

поліції пройшли 933 (1020) курсанта та 45 (76) слухачів магістратури 

випускного курсу.  

Загальні результати комісійного захисту матеріалів практики 

(стажування) наведено в табл. 4 та у вигляді гістограми на рис. 2 для 

порівняння середнього балу із захисту результатів практичної підготовки за 

курсами навчання та факультетами. 
 



11 

 

 

Факультет ФПФПКП ФПФППД ФПФОДР ФЕБ 

І курс 

Середній бал за нац. шкалою 4,5 4,8 4,5 4,0 

Середній бал за ЕСТС 86,9 89,6 86,6 85,2 

ІІ курс 

Середній бал за нац. шкалою 4,6 4,8 5,0 5,0 

Середній бал за ЕСТС 88,5 88,9 90,3 90,5 

ІІІ курс 

Середній бал за нац. шкалою 4,7 4,7 5,0 – 

Середній бал за ЕСТС 93,1 87,6 92,0 – 

IV курс 

Середній бал за нац. шкалою – – 5,0 – 

Середній бал за ЕСТС – – 90,6 – 

ІІ курс магістратури 

Середній бал за нац. шкалою 4,5 4,0 – – 

Середній бал за ЕСТС 88,7 78,4 – – 

ЗАГАЛЬНИЙ 4,6 4,6 4,9 4,5 

 

 
    

Табл. 4. Загальні результати комісійного захисту матеріалів практики 

 

 

 

Рис. 2. Результати практичної підготовки курсантів та слухачів 

 

За результатами комісійного захисту матеріалів практики (стажування) 

загальний середній бал, отриманий курсантами та слухачами, складає 4,5-4,9 

за Національною шкалою оцінювання. Найкращій показник успішності мають 

ЗВО факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування – 4,9. 
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2. Організація додаткової практичної підготовки курсантів 

З метою поглиблення теоретичних знань курсантів з окремих тем 

професійно орієнтованих дисциплін, ознайомлення їх з особливостями роботи, 

підвищення ефективності практичної підготовки організовано: 

– відвідування курсантами 3-го курсу факультетів підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування та підрозділів кримінальної поліції у 

позанавчальний час ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в 

Дніпропетровській області у період з 06.05.2019 до 20.05.2019 згідно з графіком; 

– відвідування курсантами 2-го та 3-го курсів факультетів підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів 

досудового розслідування, економіко-правової безпеки у позанавчальний час 

ситуаційного центру ГУНП в Дніпропетровській області у період з 25.02.2019 

до 20.05.2019 згідно з графіком; 

– залучення курсантів 2-го курсу факультету економіко-правової безпеки 

у позанавчальний час до участі у практичних заходах відділень УЗЕ в 

Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ з 01.03.2019 по 26.04.2019 згідно з 

графіком. 

 

3. Залучення до освітнього процесу досвідчених практичних 

працівників. 

У 2018-2019 навчальному році продовжено практику залучення 

досвідчених практичних працівників Національної поліції до проведення 

навчальних занять, інших освітніх заходів із ЗВО. 

За період вересень-червень 2018-2019 навчального року із ЗВО проведено 

471 навчальне заняття (у минулому навчальному році – 417) із залученням 

338 (339) практичних працівників – фахівців у різних галузях діяльності, з них 

працівників: Національної поліції – 167, адвокатури – 32, суду – 22, центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги – 4, прокуратури – 7, вищих 

навчальних закладів – 16, Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

– 1, Державної служби з питань виконання кримінальних покарань та 

пробацій – 4, інших підприємств, установ, організацій – 85. 

На рівні ДДУВС впроваджено механізм залучення практичних 

працівників Національної поліції до проведення навчальних занять за всіма 

рівнями підготовки кадрів, зокрема: 

1) розроблено, з урахуванням розкладу навчальних занять і на виконання 

доручень ДДУВС від 05.09.2018 № 48, від 21.01.2019 № 1 та погоджено з 

керівництвом ГУНП в Дніпропетровській області (далі – ГУНП) щосеместрові 

графіки залучення практичних працівників ГУНП до проведення навчальних 

занять в університеті.  

У 2018-2019 навчальному році на підставі вищевказаних графіків до 

проведення навчальних занять із окремих тем професійно орієнтованих 

дисциплін залучено 167 (146) досвідчених працівників ГУНП; 

2) з метою забезпечення постійного контролю та обліку щодо залучення 

практичних працівників до проведення навчальних занять внесено зміни до 

Інструкції про порядок залучення практичних працівників Національної поліції 

до проведення навчальних занять із ЗВО Дніпропетровського державного 
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університету внутрішніх справ, затвердженої наказом ДДУВС від 05.04.2017 

№ 233, які передбачають обов’язкове використання факультетами журналу 

обліку навчальних занять, проведених практичними працівниками. 

Позитивний досвід залучення досвідчених працівників Національної 

поліції до проведення навчальних занять та інших освітніх заходів в 

університеті планується продовжити і у 2019-2020 навчальному році.  

 

III. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  ТА ВИДАВНИЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Протягом 2018-2019 навчального року ДДУВС було здійснено 

фундаментальні і прикладні наукові дослідження, які передбачаються 

директивними документами МВС України, Планом основних заходів ДДУВС, 

розпорядчими документами ректора університету та рішеннями вченої ради 

навчального закладу. 

 

3.1.  Підготовка і видання навчально-наукової літератури 

У звітному періоді науково-педагогічними працівниками університету 

було підготовлено до друку навчально-методичні та наукові видання у 

кількості 90 одиниць (у 2017-2018 н.р. – 112 одиниць). В цілому порівняно із 

попереднім навчальним роком спостерігається певне зменшення навчально-

наукової продукції, водночас, беручи до уваги необхідність щонайменше 

кількох років для підготовки підручника, посібника чи монографії, очікується 

підвищення показників наступного року. 

 
 

Вид видання 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Підручників 6 4 -2 

Посібників 40 34 -6 

Монографій 20 19 -1 

Курсів лекцій 2 1 -1 

Методичних рекомендацій 35 23 -12 

Словниково-довідкових видань 4 3 -1 

Практикумів 1 1 = 

Відеофільмів 2 0 -2 

Навчальних відеопосібників 1 2 +1 

Бібліографічних покажчиків 1 3 +2 

Всього: 112 90 -22 
 

 

Найбільш активними у підготовці навчально-наукових праць виступили 

кафедри: загальноправових дисциплін юридичного факультету  

(Наливайко Л.Р.), оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції (Кириченко О.В.), кримінального 

права та кримінології, криміналістики, судової медицини та психіатрії 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

(Примаченко В.Ф., Чаплинський К.О.). 
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3.2.  Підготовка наукових статей та тез доповідей 

Науково-педагогічними працівниками в звітному періоді було 

опубліковано 382 наукові роботи (минулого навчального року – 311). 

З них вийшли друком: статей у фахових виданнях України – 272 (237), у 

зарубіжних виданнях – 61 (65). 

Окремо слід зазначити результативність роботи щодо публікації статей у 

виданнях, які індексуються у науковометричних базах Scopus та Web of Science. 

Зокрема, це 41 стаття (подано ще 5), тоді як минулого навчального року було 

опубліковано всього 5 статей. Разом із тим опубліковано розділи у 

8 колективних міжнародних монографіях (минулого року – 4). 
 

Період 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка: 

С
та

тт
і 

Scopus та WoS 5 41 +36 

Фахові міжнародні 

видання 

65 61 -4 

Фахові видання України 237 272 +35 

Розділи у міжнародних 

монографіях 

4 8 +4 

Всього: 311 382 +71 
 

Також було опубліковано 809 тез доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій  різного рівня (у 2017-2018 навчальному році – 835). 
 

Період 2017-2018 н. р. 2018-2019 н.р. Динаміка: 

Т
ез

и
 д

о
п

о
в
ід

ей
 

н
а 

Н
П

З
 

Міжнародного 

рівня 

за 

кордоном 

51 67 +16 

в  

Україні 

336 369 +33 

Всеукраїнського рівня 340 311 -29 

Регіонального рівня 108 62 -46 

Всього: 835 809 -26 
 

3.3. Організація науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів 

Протягом звітного року університетом організовано та проведено 

72 науково-практичних заходи (у 2017/2018 навчальному році – 70), серед яких: 
 

Заходи 2017-2018 н.р. 2018-2019  н.р.  Динаміка 

Науково-практичні конференції  (з них: 

міжнародних, саміт) 

22 23 +1 

Науково-практичні семінари, круглі столи 53 54 +1 

Загальна кількість: 70 72 +2 

 

Найбільш значущими стали такі 

заходи:  

       – III Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародна та національна 

безпека: теоретичні та практичні аспекти» 

(15 березня 2019 року); 
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         – V Міжнародний студентський Саміт 

«Права людини в умовах глобалізаційних 

викликів» (18-19 квітня 2019 року);  

 

–                                                                                                                                                                 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція за результатами 

проведення Конкурсу наукових 

робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти закладів вищої освіти, що 

належать до сфери управління 

МВС України (16.05.2019); 

 

 

– Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти 

«Актуальні дослідження правових та 

економічних процесів в контексті 

євроінтеграції» (28.05.2019); 

– Всеукраїнський круглий 

стіл на тему «Визначення 

корупційних ризиків у діяльності 

МВС, шляхів запобігання та протидії 

корупції в МВС» (25.06.2019). 

 

 

 

На базі університету було проведено Всеукраїнський конкурс на краще 

правниче видання, для участі в якому закладами вищої освіти України до 

організаційного комітету було надіслано понад 100 видань (минулого 

навчального року – 80). За результатами конкурсу було визначено 34 найкращі 

видання. 
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Нагородження переможців конкурсу 

відбулося 18.04.2019 під час проведення 

V Міжнародного студентського саміту «Права 

людини в умовах глобалізаційних викликів».  

 

 

 

 

3.4. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства, відомчих нормативно-правових документів 

У звітному періоді вченими університету готувалися пропозиції з 

удосконалення чинного законодавства з питань правоохоронної діяльності, а 

також нормативно-правових актів МВС та МОН України. 

 
Пропозиції до: 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Нормативно-правових актів 

МВС України  
6 8 +2 

Нормативно-правових актів 

МОН України  
3 4 +1 

Законів (проектів законів) 

України  
3 4 +1 

Проектів постанов КМУ 3 4 +1 

Всього: 15 20 +5 

 

 

3.5. Участь у конкурсах на отримання премій, стипендій різних рівнів 
Науково-педагогічні працівники університету отримали перемоги у таких 

конкурсах на здобуття премій, стипендій за досягнення в галузі науки (освіти): 

 
Конкурс на здобуття 

премії Національної 

академії наук України 

для молодих учених і 

студентів вищих 

навчальних закладів за 

кращі наукові роботи 

Грицай І.О., д.ю.н., доцент, 

направлено серію наукових 

робіт з єдиної тематики 

«Гендер в контексті 

забезпечення основних прав 

людини і громадянина», за 

результатами участі 

нагороджено грамотою 

Президії НАН України 

(квітень 2019 р.) 

Конкурс імені Святого 

Володимира на краще 

науково-правниче 

видання 

Логвиненко Б.О., д.ю.н., доцент, підготував та представив 

на конкурс монографію «Публічне адміністрування 

сферою охорони здоров`я в Україні: теорія та практика», 

за результатами участі нагороджений дипломом II ступеня 

(жовтень 2018 р.). 
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Конкурс 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

«Кращий молодий 

вчений» 

Дараган В.В., д.ю.н., доцент нагороджений Дипломом 

I ступеня (жовтень 2018 р.). 

Грицай І.О., д.ю.н., доцент, нагороджена Дипломом 

II ступеня (жовтень 2018 р.).  

Премія 

Дніпропетровської 

обласної ради 

Царьова І.В., к.ф.н. отримала перемогу в номінації 

«Досягнення у науковій та педагогічній діяльності» 

(грудень 2018 р.). 

Конкурс на здобуття 

премії голови 

Дніпропетровської 

обласної ради Гліба 

Пригунова 

Чепік-Трегубенко О.С., 

к.ю.н., отримала перемогу в 

номінації «За досягнення у 

науковій та педагогічній 

діяльності» (квітень 2019 р.).  

Богуславський В.В., к.ю.н., отримав перемогу в номінації 

«За досягнення у спортивній діяльності, розвиток 

спортивного руху» (квітень 2019 р.). 

Конкурс на здобуття 

премії молодих 

науковців Криворізької 

міської ради у 2019 році 

Почтовий М.М., к.ю.н., за результатами конкурсу отримав 

іменну стипендію ім. В. Бизова (червень 2019 р.). 

 

 Загалом у звітному періоді науково-педагогічний склад університету взяв 

участь у 10 конкурсах на здобуття премій (у 2017-2018 навчальному році – 7). 
 

Рік участі 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Кількість конкурсів 7 10 +3 

Кількість здобутих 

перемог 

4 8 +4 

 

 

3.6. Проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання 

заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі 

Впродовж 2018-2019 навчального року кафедрою економічної та 

інформаційної безпеки надіслано до ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 4 заявки на 2 винаходи та 2 корисні моделі. У липні 

2019 року отримано патент на корисну модель «Пристрій для захисту 

електричної мережі від несанкціонованого підключення споживачів» № 134829 

(автори – Вишня В.Б., Фоменко А.Є., Мирошниченко В.О.). Інші три заявки 

перебувають на розгляді експертної комісії ДП «Укрпатент». 

Слід зазначити, що найбільш активно здійснюють наукові дослідження, 

спрямовані на отримання патентів на винаходи та корисні моделі,  

ректор університету, к.ю.н. Фоменко А.Є. і професор кафедри економічної та 

інформаційної безпеки, д.т.н. Вишня В.Б.  

 

3.7. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

Протягом звітного періоду на кафедрах університету функціонувало 

20 наукових гуртків (залучено 20 кафедр), в той час як у минулому році – 

15 гуртків із залученням 15 кафедр, членами яких, згідно зі списками, є 408 осіб 

(у минулому навчальному  році – 654 особи).  
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За результатами рейтингування наукових гуртків університету, відповідно 

до Положення про оцінювання та стимулювання науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (Наказ ДДУВС від 13.11.2017 № 841) найвищий показник має 

кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету 

(100% позитивних оцінок та 18,480 балів рейтингу, керівник гуртка – професор 

кафедри Наливайко Л.Р.), а також кафедра теорії та історії держави і права 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

(100% позитивних оцінок та 2,770 балів рейтингу, керівник гуртка – старший 

викладач кафедри Христова Ю.В.). Слід відзначити також кафедри цивільно-

правових (77% позитивних оцінок та 4,137 балів рейтингу, керівник гуртка – 

доцент кафедри Новосад А.С.) та соціально-гуманітарних дисциплін (77% 

позитивних оцінок та 5,142 балів рейтингу, керівник гуртка – доцент кафедри 

Єремєєва І.А.) юридичного факультету, а також кафедру криміналістики, 

судової медицини та психіатрії (77% позитивних оцінок та 4,064 балів 

рейтингу, керівник гуртка – старший викладач кафедри Бідняк Г.С.). 

Слід також звернути увагу на індивідуальний рейтинг здобувачів вищої 

освіти університету – учасників наукових гуртків, серед яких найвищі бали 

отримали курсанти Рец В.В. (н.г. ДР-741, науковий керівник – доцент кафедри 

кримінального права та кримінології Березняк В.С.), Біденчук Т.М.  

(н.г. КП-643, науковий керівник – доцент кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності Кононець В.П.), Балюра А.О.  

(н.г. ПС-544, науковий керівник – ст. викладач кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії Бідняк Г.С.), Скорик Є.М. (н.г. ПС-544, науковий 

керівник – ст. викладач кафедри кримінального процесу Гаркуша А.Г.), 

Денисенко Є.М. (н.г. ДР-642, науковий керівник – доцент кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Христов О.Л.) та студенти 

Фоміна Д.О. (М-ЮД-821), Зєлєніна М.В. (М-ЮД-821), Возна Д.В. (ЮД-645), 

Южека Р.С. (М-ЮД-722), Ханчич В.В. (ЮД-742) (науковий керівник – 

професор кафедри загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р.).  

 

Участь у конкурсах наукових робіт здобувачів вищої освіти різного рівня: 

 
 Конкурси 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Участь Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт (МОН) 

14 21 +7 

конкурс ВНЗ МВС 

України  
10 19 +9 

університетський конкурс 24 43 +19 

Всього: 48 83 +35 

Перемога Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт (МОН) 

4 4 0 

конкурс ВНЗ МВС 

України  
7 9 +2 

університетський конкурс 11 16 +5 

Всього: 22 29 +7 
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Слід окремо відзначити результативність участі у всеукраїнських 

конкурсах Міністерства освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ 

наукових робіт під науковим керівництвом: 

1. Наливайко Л.Р., проректора, д.ю.н., професора, Заслуженого юриста 

України; 

2. Шаблистого В.В., професора кафедри кримінального права та 

кримінології, д.ю.н., професора; 

3. Кононець В.П., доцента кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності, к.ю.н., доцента; 

4. Круглової О.О., доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н., 

доцента; 

5. Санакоєва Д.Б., доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

к.ю.н., доцента; 

6. Христова О.Л., доцента кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії, к.ю.н, доцента. 

Наукові досягнення студентів і курсантів були представлені на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти 

«Актуальні дослідження правових та економічних процесів в контексті 

євроінтеграції», яка була проведена відділом організації наукової роботи у 

травні 2019 року.  

 

3.8. Редакційно-видавнича робота 

 

Робота редакційно-видавничого відділення у звітному періоді була 

спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу та науково-

дослідної роботи навчального закладу шляхом підготовки та видання друком 

навчально-методичної і наукової літератури відповідно до річних планів 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, науково-практичних 

заходів та видання наукової і навчальної літератури ДДУВС.  

 У 2018-2019 навчальному році підготовлено та видано друком 153  

(у минулому навчальному році – 111) найменування наукової та навчально-

методичної літератури.  

Кількісно-якісні показники наукових публікацій виглядають таким чином: 
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2017-2018 н.р. 212 114 29 110 3 2 

2018-2019 н.р. 276 178 62 132 12 51 

Динаміка +64 +64 +33 +22 +9 +49 
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Одним із пріоритетних напрямків редакційно-видавничої діяльності є надання 

видавничо-поліграфічних послуг на замовлення фізичних та юридичних осіб. 

Протягом 2018-2019 навчального року виготовлено 12 оплатних замовлень 

(навчальні та наукові видання) на загальну суму понад 52 тис. грн. (у 2017-

2018 навчальному році – 13 замовлень на понад 60 тис. грн.).  

Протягом 2018-2019 навчального року виконано понад 80 заявок на 

виготовлення майже 230 найменувань різноманітної поліграфічної продукції на 

замовлення структурних підрозділів університету, а також для проведення 

різноманітних заходів, у т.ч. всеукраїнського та міжнародного рівнів, на загальну 

суму понад 97 тис. грн.  

 

IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

З урахуванням процесів інтеграції України у європейський та світовий 

простір визначено головні вектори міжнародного співробітництва, які 

спрямовані на вивчення досвіду правоохоронної діяльності країн Європи та 

США. Університетом у рамках міжнародного співробітництва налагоджено 

двосторонні зв’язки з навчальними закладами Республіки Польща, Румунії, 

Литви, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан. 

 Партнерами університету у проведенні спільних заходів також є Центр 

Міжнародних Юридичних Студій (м. Зальцбург, Австрія), Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативна місія 

Європейського союзу в Україні, Канадська поліцейська місія в Україні та 

Регіональний офіс у Східній Європі Управління ООН з наркотиків і 

злочинності (UNODC). 

Міжнародне співробітництво ДДУВС є одним з пріоритетних напрямків 

діяльності навчального закладу та спрямоване на встановлення, розвиток та 

практичну реалізацію результатів міжнародних контактів з поліцейськими 

структурами та навчальними закладами іноземних країн у сфері підготовки 

правоохоронних органів. 

У 2018-2019 навчальному році в рамках міжнародного співробітництва 

проведено роботу з налагодження співпраці з навчальними закладами 

Казахстану, Словаччини та Болгарії. За останній рік укладено угоди з 2 новими 

іноземними партнерами, у тому числі з академічним закладом – Казахським 

гуманітарно-юридичним університетом імені Нарикбаєва (КАЗГЮУ) та 

Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки 

Казахстан. Узгоджено та отримано дозвіл на підписання Декларації про 

співробітництво у сфері освітньої та наукової діяльності з Академією МВС 

Республіки Болгарія та Академією поліцейських сил у Братиславі. Головною 

подією став вступ ДДУВС у Асоціацію Європейських Поліцейських Коледжів у 

вересні 2018 року. Приєднання до спільноти поліцейських навчальних закладів 

надає університету нові можливості щодо обміну досвідом у професійній 

підготовці поліцейських. Наявний приклад цього –  організація та проведення 

на базі ДДУВС семінару щодо дій та обізнаності домашнього насильства, на 

якому були присутні представники навчальних закладів системи МВС із 

Нідерландів, Австрії, Чехії, Фінляндії, Румунії та України.  
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У вересні 2018 року університет взяв участь у конкурсі міжнародних 

проектів «Співробітництво з метою розвитку» МЗС Республіки Болгарія з 

проектом «Тактика застосування вогнепальної зброї під час моделювання 

ситуацій службово-бойової діяльності з використанням досвіду Болгарії для 

підтримки безпеки». Наш проект пройшов конкурс, за умовами якого отримав 

фінансову допомогу для закупівлі необхідного обладнання. 

За 2018-2019 навчальний рік прийнято 30 іноземних делегацій 

(у минулому навчальному році – 15) у складі 111 керівників поліцейських 

навчальних закладів, дипломатів, науковців, викладачів, представників 

міжнародних фондів та організацій (у минулому навчальному році – 49).  

 

 

Здійснено 27 відряджень працівників університету за кордон до таких 

країн, як:  Польща, Казахстан, Словаччина, Бельгія, Нідерланди, Литва, 

Хорватія,  Грузія (у минулому навчальному році – 11), у яких перебувало 42 осіб 

(у минулому навчальному році – 19), у тому числі з метою стажування, обміну 

досвідом, участі у міжнародних науково-практичних конференціях – 11 осіб.  

 

 

Візити представників іноземних держав до ДДУВС 

Партнерами університету у проведенні спільних заходів є Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативна місія 

Європейського союзу в Україні, Канадська поліцейська місія в Україні та 

Регіональний офіс у Східній Європі Управління ООН з наркотиків і 

злочинності (UNODC), Центр Міжнародних Юридичних Студій (м. Зальцбург, 

Австрія). 

У 2018-2019 навчальному році оформлено документи та отримано 

дозволи на візит до ДДУВС таких представників іноземних держав: 

– 18.09.2018 – Тім Яновік, старший радник регіонального програмного 

офісу ІСІТАР в Україні (громадянин США); 

Візити представників 

іноземних держав 

2017 – 2018 н.р. 2018 - 2019 н.р. Різниця 

 

Іноземні делегації 15 30 +15  

Кількість іноземних 

представників 
49 111 +62 

Закордонні відрядження 2017-2018  н.р. 2018-2019 н.р. Різниця 

 

Службові відрядження за 

кордон 
11  27 +17 

Кількість представників 

ДДУВС у відрядженнях 
19 42 +24 

Для участі у міжнародних   

конференціях 
0 11 +11 

Для участі у програмах 

стажування 
0 21 +21 
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– 22.10.2018 – візит Першого заступника Голови Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга для проведення лекції 

«Факти мають значення» для студентів та курсантів ДДУВС; 

– 25.10.2018 – Давид Довгополий – соціальний працівник по роботі з 

переміщеними особами, муніципалітет м. Сіетл, викладач кафедри іноземних 

мов для філологічних спеціальностей Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара у рамках програми Fullbright (громадянин 

США); Гао Юефей – студент Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (громадянка КНР) – для участі у Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних 

досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій 

школі нефілологічного профілю»; 

– 29.11.2018 – Джон Монтаріо – керівник регіонального офісу ICITAP в 

Україні; Майкл Ворд – радник з правоохоронних питань регіонального офісу 

ICITAP в Україні для участі у презентації проекту «Поліцейський офіцер 

громади»; 

– 05.12.2018 – делегація спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у складі: 

Майкл Уокер, заступник керівника групи спостерігачів (громадянин Канади); 

Людівін Естьєн, спостерігач (громадянка Франції) – для зустрічі  зі студентами 

та курсантами для проведення презентації всесвітньої кампанії «16 днів 

активізму проти гендерного насильства»; 

– 10-11.12.2018 – Глен Матріндейл – Головний суперінтендант, Голова 

Контингенту Канадської поліцейської місії в Україні; Хосе Мануель Колодрас 

Лозано – Регіональний 

координатор в Україні 

Програми дій ЄС по 

боротьбі з наркотиками 

і організованою 

злочинністю; Томас 

Беркманас – декан 

юридичного факультету 

університету     ім. 

Вітаутаса Великого; 

Вольфґанґ Мьоссінгер – 

Генеральний Консул Федеративної Республіки Німеччина в м. Донецьк; Павел 

Добош – радник-офіцер зв’язку поліції Посольства Республіки Польща в 

Україні; Айнагуль Каріпова – заступник директора Міжвідомчого науково-

дослідницького інституту Академії правоохоронних органів при Генеральній 

прокуратурі Республіки Казахстан; Людівін Естьєн – координатор з гендерних 

питань у Спеціальній Моніторинговій Місії ОБСЄ в Україні; Стівен Дуглас – 

спостерігач Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Україні – для участі у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Права людини: 

методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти», яка була присвячена 

70-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини; 

– 11.01.2019 – візит Тіма Яновіка, радника регіонального програмного 

офісу ІСІТАР в Україні для зустрічі з керівництвом щодо обговорення участі у 
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проекті «Підтримка і забезпечення сталості реформ у Національній поліції 

України», ознайомлення з територією та технічною оснащеністю 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

– 13-17.03.2019 – Вольфґанґ Мьосінґер – Генеральний консул ФРН у 

м. Донецьк; Бо Реннер – старший радник з питань внутрішньої безпеки 

Консультативної Місії 

Європейського Союзу в 

Україні; Магне Хвам – 

радник з питань 

громадського порядку 

Консультативної Місії 

Європейського Союзу в 

Україні; Мирослав Лісонь – 

завідувач кафедри 

кримінальної поліції 

Академії поліцейських сил 

у Братиславі; Адріан Вашко 

– старший викладач кафедри кримінальної поліції Академії поліцейських сил у 

Братиславі; Разван Палії – спостерігач ОБСЄ; Мирослав Брозман – спостерігач 

ОБСЄ; Володимир Шулц – доцент кафедри менеджменту та інформатики 

факультету управління безпекою Поліцейської академії Чеської Республіки у 

Празі; Гіоргі Свіанадзе – доцент факультету права та міжнародних відносин 

Грузинського технічного університету – для участі у ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжнародна і національна безпека: теоретичні та 

прикладні аспекти»; 

– 08.04.2019 – візит доцента Інституту психосоматики та психотерапії 

м. Потсдам Якова Обухів-Козаровицького, громадянина Держави Ізраїль – для 

проведення лекції для викладачів та студентів факультету соціально-

психологічної освіти і управління, працівників відділення психологічного 

забезпечення за темою «Символдрама Імагінативної психотерапії тіла та прилад 

лейномед для швидкої саморегуляції соматичного та психічного стану»; 

– 09.04.2019 – візит доктора психології, керівника тренерської школи 

Університету імені Бар-Ілана Одеда Кравічіка для зустрічі зі студентами та 

викладачами для проведення лекції на тему: «Прийняття рішень на шляху до 

успіху щодо використання психології для досягнення мети»; 

– з 01.04.2019 по 03.05.2019 – старші радники з правоохоронних питань 

програми ІСІТАР: Брайян Картер, Майк Ворд, Рон Гленсор, Стів Піц, Гері 

Корнер, Філ Вотерс, Леслі Ганнон – для проведення тренінгів з обміну 

найкращими зарубіжними практиками взаємодії поліції та громади, їх 

ефективної комунікації, поліцейської діяльності, направленої на вирішення 

проблем, а також розвиток критичного мислення; 

– 17-19.04.2019 – Мортен Енберг – Голова Офісу Ради Європи в Україні, 

Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації 

програм співробітництва Ради Європи; Анджі П'ясецький – науковий керівник 

Педагогічного університету імені Комісії народної освіти у Кракові; Адам 

Матецький – студент Педагогічного університету імені Комісії народної освіти 
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у Кракові; Олаф Міллер – студент Педагогічного університету імені Комісії 

народної освіти у Кракові; Омід Айнехчі – спостерігач ОБСЄ (громадянин 

Канади); Разван Палій – спостерігач ОБСЄ (громадянин Румунії) – для участі у  

V Міжнародному студентському саміті «Права людини в умовах сучасних 

глобалізаційних викликів»; 

– 06-10.05.2019 – Браян Картер – старший радник з правоохоронних 

питань програми ІСІТАР департаменту юстиції США; Майк Ворд – старший 

радник з правоохоронних питань програми ІСІТАР департаменту юстиції 

США; Леслі Ганон – старший радник з правоохоронних питань програми 

ІСІТАР департаменту юстиції США – для проведення тренінгу з підбиття 

підсумків навчання та обміну найкращими практиками щодо роботи поліції в 

громадах; 

– 13-18.05.2019 – Джеф Сімпкінс – старший радник з правоохоронних 

питань Канадської поліцейської місії в Україні (CPMU); Девід Боннер-Коріву – 

старший радник з правоохоронних питань програми Канадської поліцейської 

місії в Україні (CPMU) – для відвідування занять, проведення гостьових лекцій, 

підвищення рівня тактичної підготовки та участі у заходах з приводу 

завершення навчання поліцейських офіцерів громади; 

– 03-05.06.2019 – Пітер Ламплот – Генеральний Секретар Асоціації 

Європейських поліцейських коледжів (громадянин Республіки Австрія); Маріо 

Кребс – тренер Асоціації Європейських поліцейських коледжів (громадянин 

Республіки Австрія); Марко Лехторанта – тренер Асоціації Європейських 

поліцейських коледжів (громадянин Фінляндської Республіки); Мартін Клечка 

– тренер Асоціації Європейських поліцейських коледжів (громадянин Чеської 

Республіки); Сабіна Мюревальд – тренер Асоціації Європейських поліцейських 

коледжів (громадянка Республіки Австрія); Йохан Ван Ларе – головний 

суперінтендант Поліцейської академії Нідерландів (громадянин Королівства 

Нідерландів); Моніка Ерхардт – викладач МВС Австрії (громадянка Республіки 

Австрії); Габріель Бедіце – офіцер поліції Поліцейської академії ім. Олександра 

Іона Куза (громадянин Румунії); Кошкун Таштан – доктор Турецької 

національної поліцейської академії (громадянин Республіки Туреччина); Айя 

Шульте – викладач Державного поліцейського коледжу (громадянка 

Латвійської Республіки) – для участі у тренінгу Асоціації європейських 

поліцейських коледжів дій та підвищення обізнаності «Домашнє насильство»; 
 

– 10-14.06.2019   Адріан Вашко – старший викладач кафедри 

кримінальної поліції Академії поліцейських сил у Братиславі – для участі у 

програмі обміну Агентства Європейського Союзу з підготовки правоохоронних 

органів «CEPOL Exchange» з представниками Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ щодо підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції; 

– 13.06.2019 – Віткунієнє Одета, канцлер Міністерства охорони здоров'я 

Литовської Республіки; Бєлєцкієнє Дайва, канцлер Міністерства оборони краю 

Литовської Республіки; Ланаускас Річардас майор, керівник Центру реабілітації 

Військово-медичної служби Збройних сил Литовської Республіки 

м. Друскінінкай; Юцевічюс Альвідас – професор, завідувач кафедри 

реабілітації лікарні Вільнюського університету “Santaros klinikos”; 
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Марцінкявічюс Мартінас – психіатр, фахівець з психосоціальної реабілітації, 

керівник проекту, директор Центру психічного здоров'я м. Вільнюс – для 

ознайомлення з діяльністю Центру психологічної реабілітації ДДУВС. 

 

V. 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; 

 – цивільно-правових дисциплін. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 

№ 121-л «Про ліцензування освітньої діяльності» у ДДУВС розширено 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні (доктора філософії) за спеціальністю 051 «Економіка», 

ліцензійний обсяг – 40 осіб з урахуванням терміну навчання.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019  

№ 466-л «Про ліцензування освітньої діяльності» у ДДУВС розширено 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні (доктора філософії) за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування», ліцензійний обсяг – 36 осіб з урахуванням 

терміну навчання. 

Підготовка наукових кадрів у 2018-2019 навчальному році здійснювалася 

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 2018 року було здійснено набір (наказ ДДУВС від 13.08.2018 

№ 622) на навчання за різними формами підготовки: на денну форму навчання 

за кошти державного бюджету було зараховано 5 осіб, на заочну форму 

навчання за кошти держаного бюджету було зараховано 10 осіб, на заочну 

форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – 20 осіб, на денну 

форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – 5 осіб. 
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Кількість осіб, які навчаються в докторантурі та аспірантурі ДДУВС 
 

 Рік 

підготовки 

Форма навчання 
Денна Заочна 

ад’юнкти аспіранти 
докторанти 

ад’юнкти аспіранти 
контракт бюджет 

1 3 5 2 2 10 19 

2 4 2 – – 10 19 

3 3 – – – 7 12 

4 – – – – 3 5 
ВСЬОГО 10 7 2 2 30 56 

 

У 2018-2019 навчальному році ад’юнктами (аспірантами) та здобувачами 

університету захищено 14 дисертацій (у 2017-2018 навчальному році – 20, а 

саме:. 

– за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення – 1 (Ділігул А.С.); 

– за спеціальністю 12.00.07 –  адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право – 6 (Захарова О.В., Чібісов Д.О., Гейц О.О., 

Коротаєв В.М., Баган Я.Й., Яромій І.В.); 

– за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право – 1 (Коломієць В.Ю.); 

– за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність – 6 (Нєдов Р.С., 

Коцюба С.А., Кузьменко А.С., Цибенко О.С., Птушкін Д.А., Мрочка Р.М.). 

 

VI. РОБОТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення 

кваліфікації (далі – ННІ ЗНПК) є структурним підрозділом ДДУВС.  

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. 

До структури  ННІ ЗНПК входять: 

– відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації; 

– наукова лабораторія соціологічного моніторингу. 

 ННІ ЗНПК здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за 

кошти фізичних або юридичних осіб.  

За кошти державного замовлення інститут готує фахівців освітнього 

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

(6.030401), «Правоохоронна діяльність» (262) та освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (262). За кошти фізичних або 

юридичних осіб інститут здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» за спеціальністю «Право» (081), «Правознавство» (6.030401), 
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«Правоохоронна діяльність» (262), «Економіка» (051), «Психологія» (053) та 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» (081) і «Правоохоронна 

діяльність» (262) відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України. 

  З метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття та 

вдосконалення професійних навичок і вмінь, зміцнення мотивації до подальшої 

професійної діяльності для здобувачів вищої освіти інституту, відповідно до 

графіка освітнього процесу, передбачено проходження стажування.  

Результати організаційно-практичних заходів ННІ ЗНПК у 2018-2019 

навчальному році порівняно з 2017-2018 навчальним роком: 

 
Результати заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти,  

які навчаються за державним замовленням 

 

ОС «бакалавр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,7 62,6 % 3,6 53,2% 

 

ОС «магістр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,9 76 % 4,1 85,4% 

Результати атестації здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням 

 

ОС «бакалавр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,4 58,8 % 3,6 56% 

 

ОС «магістр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,9 78,6 % 4,0 77,3% 

Результати заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти,  

які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

ОС «бакалавр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

3,9 67 % 3,7 64,2% 

 

ОС «магістр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,2 83 % 3,8 81% 

Результати атестації здобувачів вищої освіти,  

які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

ОС «бакалавр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,0 88,8 % 3,8 73% 

ОС «магістр» 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Середній бал Якість знань % Середній бал Якість знань % 

4,4 94 % 4,0 87% 

 

У 2018-2019 навчальному році в інституті навчались 1462 здобувача 

вищої освіти, з них: 

–  за кошти фізичних та юридичних осіб – 777 осіб, з яких: 452 – за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 325 – за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти,  
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– за кошти державного бюджету – 685 осіб, з яких: 413 – за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти,  272 – за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. 

У 2018-2019 навчальному році за результатами атестації інститут здійснив 

випуск 496 здобувачів вищої освіти (у 2017-2018 навчальному році – 361). 

У 2018-2019 навчальному році науковою лабораторією соціологічного 

моніторингу було проведено 11 наукових соціологічних досліджень 

(у минулому навчальному році – 17). З них: 

– 5 (5) з проблематики навчальної, наукової та профорієнтаційної 

діяльності ДДУВС;  

– 2 (2)  з актуальних питань діяльності Національної поліції України;  

– 1 (7) на договірних засадах за тематикою дисертаційних робіт 

здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук; 

– 2 (3) з питань запобігання реалізації корупційних ризиків у сфері 

вищої освіти; 

– 1 (0) з проблематики дотримання гендерної рівності у підрозділах поліції. 

Загальна кількість опитаних респондентів (осіб) у 2018-2019 навчальному 

році – 4904 осіб (у 2017-2018 навчальному році – 1571); 

Загальна кількість звітних аналітичних матеріалів за результатами 

досліджень – 10 (7). 

Загальний обсяг аналітичних матеріалів за результатами досліджень – 

188 (99) зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Думка здобувачів вищої освіти щодо деяких корупційних аспектів  

у сфері вищої освіти 

 

Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання «На Вашу думку, які основні 

причини розповсюдження корупційних проявів у ВНЗ?»,% 
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Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання «Які заходи, на Ваш погляд, 

знизили б корупційні ризики у вищому навчальному закладі?»,% 

 

ЖІНКА У ПОЛІЦІЇ 

(за результатами соціологічного опитування здобувачів вищої освіти ДДУВС) 
 

Рис. 3. Розподіл відповідей на запитання «Що, на Вашу думку, спонукає 

жінок (дівчат) йти на службу в поліцію?», % 
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Рис. 4.  Розподіл відповідей на запитання «Під час виконання небезпечного 

завдання кому Ви б віддали перевагу як напарнику?» залежно  

від статі, % 
 

За результатами досліджень підготовлено аналітичні звіти, довідки, 

презентації, наочні аналітичні матеріали, які використовуються в діяльності 

ГУНП у Дніпропетровській області, департаменту освіти й науки 

Дніпропетровської ОДА, структурних підрозділів університету та при 

підготовці дисертаційних досліджень здобувачами наукового ступеня. 

За 2018-2019 навчальний рік для здобувачів вищої освіти проведено 

48 заліково-екзаменаційних сесій та атестацій. 

У 2018-2019 навчальному році на базі відділення первинної професійної 

підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації пройшли підвищення 

кваліфікації та спеціалізацію такі категорії працівників: 

– поліцейські патрульної поліції – відбулося 17 заїздів, на навчання 

було зараховано 456 слухачів; 

– слідчі Національної поліції України – відбулося 5 заїздів, на 

навчання було зараховано 148 слухачів; 

– працівники підрозділів карного розшуку – відбулося 17 заїздів, на 

навчання було зараховано 408 слухачів; 

– працівники підрозділів захисту економіки – відбулося 4 заїзди, на 

навчання було зараховано 105 слухачів; 

– працівники організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування – відбулося 10 заїздів, на навчання було зараховано 

233 слухача; 

– працівники ювенальної превенції – відбулося 6 заїздів, на навчання 

було зараховано 146 слухачів; 

– працівники підрозділів дозвільної системи  - відбулося 4 заїзди, на 

навчання було зараховано 98 слухачів. 
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Таким чином, у 2018-2019 навчальному році кількість поліцейських, які 

пройшли післядипломну освіту, становить 1499 осіб, що на 5% менше, ніж у 

минулому році (1 626 осіб). 

Також відбулося 7 заїздів слухачів за програмами спеціалізації: 

– працівники карного розшуку – 3 заїзди, на навчання було зараховано 

50 слухачів; 

– слідчі Національної поліції України – 1 заїзд, на навчання було 

зараховано 23 слухача; 

– працівники підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки – 

1 заїзд, на навчання було зараховано 30 слухача; 

– працівники організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування – 2 заїзди, на навчання було зараховано 39 слухачів; 

– працівники ювенальної превенції – 1 заїзд, на навчання було 

зараховано 8 слухачів; 

– дільничні офіцери поліції – 1 заїзд, на навчання було зараховано 

22 слухачів;  

– дільничні офіцери поліції, закріплені в об’єднаних територіальних 

громадах – відбувся 1 заїзд, на навчання було зараховано 40 слухачів. 

 

Первинна професійна підготовка відділення первинної професійної 

підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК: 
 

№ 

з/п 
Зміст 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Кількість слухачів первинної 

професійної підготовки, які 

пройшли навчання в ДДУВС 

382 600 596 
Навчання 

слухачів 

триває 
2. Кількість слухачів первинної 

професійної підготовки, яких 

відраховано з навчання в ДДУВС 
22 21 53 0 

3. Кількість поліцейських, які 

пройшли післядипломну освіту в 

ДДУВС/з них, з елементами 

дистанційного навчання 

Не 

відбувало

ся 

1 626/51 1 499/1 238 1969/1054 

4. Кількість поліцейських, які не 

пройшли підсумковий контроль 

на післядипломній освіті в 

ДДУВС 

- 74 139 129 

5. Кількість практичних 

працівників Національної поліції 

України, залучених до 

проведення бінарних занять зі 

слухачами 

- 48 217 35 
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Запорізький ЦППП «Академія поліції» ДДУВС: 
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Поліцейські 

особливого 

призначення 

 

в  

Дніпропетров-

ській, 

Донецькій, 

Закарпатській, 

Запорізькій, 

Кіровоградсь-

кій, 

Київській, 

Харківській, 

Херсонській, 

Черкаській 

областях 

 

28 3 2 1 - -  25 

Кримінальна  

поліція 
23 0 - - - -  23 

Дільничні 

офіцери поліції 
141 2 2 - - - 45 96 

Слідчі 75 2 1 1  - 20 51 

 

МСП, СРПП 80 2 2 -  - 49 29 

Інші середній і 

молодший  склад 
30 -      30 

Всього: 
 

377 9 7 2 - - 114 254 

 

Криворізький факультет ДДУВС: 
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Поліцейські 

(інспектори) 

патрульної 

служби 

в  

Дніпропетров-

ській, 

Донецькій, 

Закарпатській, 

Запорізькій, 

Кіровоградській, 

Київській, 

Харківській, 

Херсонській, 

Черкаській  

- - - - - - - - 

Кримінальна 

поліція - - - - - - - - 

Дільничні 

офіцери поліції - - - - - - - - 

Слідчі 

(помічники 

слідчих) 

42 -  - - - 42 - 

МСП, СРПП 50 - - - - - 50  

Всього: 92 - - - - - 92  
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VII.  РОБОТА З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

7.1. Робота з постійним складом 

Станом на 01.08.2019 штатна чисельність постійного складу навчального 

закладу – 1081 (у 2017-2018 навчальному році – 1081). Працівниками за 

основним місцем роботи та зовнішніми сумісниками зайнято 761 посаду. 

Некомплект складає 320 (389) посад (29,6%). Із зайнятих посад утримуються за 

рахунок коштів: 

– державного бюджету – 412 (486) одиниць (некомплект 74 посад, що 

складає 15,2 %); 

– спеціального фонду – 349 (525) одиниць (некомплект 246 посад, що 

складає 41,2 %). 

В університеті працює 40 (33) докторів наук (з них 7 (5) за сумісництвом) 

та 184 (153) кандидата наук (з них 41 (26) за сумісництвом). 

Основною складовою частиною навчального закладу є його науково-

педагогічний персонал (НПП). Загальна штатна чисельність науково-

педагогічного персоналу нараховує 426 (350) посад, на яких працюють 

320 працівників, з яких 148 – зовнішні сумісники. Неукомплектованими, не 

враховуючи внутрішніх сумісників та осіб, які працюють погодинно, 

залишаються 106 посад (24,9 %). З вищезазначеної кількості осіб науково-

педагогічного складу мають науковий ступінь доктора наук 37, з них 7 – 

сумісники. Ступінь доктора юридичних наук мають 19 осіб, що складає 

51,35 %. Кандидатів наук на посадах НПП – 167 (52,18 %), з яких 41 (24,5 %) 

зовнішні сумісники. Кандидатів юридичних наук – 115 осіб, що складає 68,9 %. 

Із загальної кількості працюючих на посадах НПП вчене звання має 121 особа, 

з яких 18 – професори (14,9 %), 100 – доценти (82,6 %) та 3 (2,4 %) – старші 

наукові співробітники. 

Запорізький центр первинної професійної підготовки нараховує 

53 посади. 26 посад можуть бути заміщені поліцейськими, 27 посад – категорії 

«цивільний персонал». Наразі заповнено 40 посад: 19 посад, що можуть бути 

заміщені поліцейськими, і 21 посади – категорії «цивільний персонал». 

Некомплект становить 13 посад – відповідно 7 і 6. 
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Кількісний склад осіб, що мають науковий ступінь: 

 

  

ДДУВС 

Запорізький центр 

первинної професійної 

підготовки "Академія 

поліції" 

Разом 

Всього НПП Всього НПП Всього НПП 
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Науковий ступінь 

Доктор 

наук 
40 7 37 7 0 0 0 0 40 7 37 7 

з них 

юридичних 

наук 

20 5 19 5 0 0 0 0 20 5 19 5 

Кандидат 

наук 
184 41 167 41 3 2 0 0 187 43 167 41 

з них 

юридичних 

наук 

128 31 115 30 3 2 0 0 131 33 115 30 

Вчене звання 

Професор 18 2 18 2 0 0 0 0 18 2 18 2 

Доцент 108 17 100 17 3 2 0 0 111 19 100 17 

СНС 4 2 3 1 0 0 0 0 4 2 3 1 

 

 

 
 
 
 

2019 2018 

Всього НПП Всього НПП 

Кількість 

з 

них 

з/с 

Кількість 

з 

них 

з/с 

Кількість 

з 

них 

з/с 

Кількість 

з 

них 

з/с 

Науковий ступінь 

Доктор наук 40 7 37 7 30 3 28 3 

з них 

юридичних 

наук 

20 5 19 5 18 3 17 3 

Кандидат наук 187 43 167 41 155 29 135 27 

з них 

юридичних  

наук 

131 33 115 30 111 21 95 20 

Професор 18 2 18 2 14 1 14 1 

Доцент 111 19 100 17 91 13 82 12 

СНС 4 2 3 1 3 1 3 1 
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Відповідно до Указу Президента України № 691/2015 «Про перелік посад, 

які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та 

організаціях» у ДДУВС визначено 179 посад, на яких можуть працювати 

працівники Національної поліції України. Станом на 01.08.2019 у ДДУВС 

працюють 152 поліцейських, які відряджені з Національної поліції України. 

 

7.2.  Робота з перемінним складом 

Станом на 01.08.2019 фактична чисельність перемінного складу склала      

3369 осіб, з них: 

 – за державним замовленням – 1371 особа, у тому числі: денна форма 

навчання – 920, заочна – 451 особи, проти 1077 та 604 відповідно у минулому 

році. Курсантів навчається 908 осіб, ад’юнктів та докторантів на денній формі 

навчання – 10 та 2 відповідно; 

 – на платних засадах – 1998 осіб, у тому числі: денна форма навчання – 

1321 особи, заочна – 677 осіб, проти 1742 та 835 відповідно у минулому році. 

Отримують кваліфікаційний рівень бакалавра 1693 особи, магістра – 241 особа, 

на ад’юнктурі – 55 здобувачів. 

Фактична чисельність випускників у 2019 році склала 1029 осіб, з них: 

– за державним замовленням 411 осіб, у тому числі:  

 денна форма навчання – 144 особи, з яких 99 бакалаврів та 45 магістрів. 

 заочна – 267 осіб, з яких 117 бакалаврів, 147 магістрів та 3 аспіранти; 

– які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб – 618 осіб, у тому 

числі:  

 денна форма навчання – 380 випускників, з яких 315 бакалаврів, 

65 магістрів,  

 заочна – 238 випускників, з яких 87 бакалаврів, 146 магістрів та 

5 аспірантів. 
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Фактична чисельність випускників у 2019 році: 

 

 

Усього, 

осіб 

Випускники, які 

навчалися за денною 

формою навчання 
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заочною формою навчання 
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ВСЬОГО: 1029 524 144 380 505 267 238 

1. БАКАЛАВР, всього 

осіб 
618 414 99 315 204 117 87 

Право 27 0   0 27    27 

Правознавство 379 272  99 173 107 47 60 
Правоохоронна 

діяльність 
212 142 0 142 70 70  

2. МАГІСТР, всього 

осіб 
403 110 45 65 293 147 146 

Право 248 94 45 49 154 49  105 
Правоохоронна 

діяльність 
155 16 0 16 139 98 41 

3. Ад’юнктура 8 0 0 0 8  3  5 

 

7.3.  Здійснення профілактичної роботи серед перемінного складу  

З метою профілактики порушень службової дисципліни з боку осіб 

перемінного складу протягом 2018-2019 навчального року проведено 3 семінар-

наради з працівниками та керівниками факультетів підготовки фахівців за 

державним замовленням. На семінар-нарадах розглядались нагальні проблеми в 

організації роботи з особами перемінного складу, стан дотримання ними 

службової дисципліни, визначено ряд практичних заходів, спрямованих на 

профілактику порушень службової дисципліни, а також залучено представників 

відділу інспекції з особового складу УКЗ ГУНП в Дніпропетровській області. 

Розроблено новий Регламент поведінки осіб перемінного складу 

(поліцейських) денної форми навчання ДДУВС, який затверджено наказом 

ДДУВС від 12.04.2019 № 301 «Про заходи, спрямовані на зміцнення 

дисципліни в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ». 

У період з 13 по 24 травня 2019 року прийнято у курсантів 2-го, 3-го та  

4-го курсів всіх факультетів (712 осіб) заліки зі знання вимог Дисциплінарного 

статуту Національної поліції України, затвердженого законом України від 

15.03.2018  № 2337-VIII, у системі СУДН «Moodle» (доручення ДДУВС від 

25.04.2019 № 21). 
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Організовано прийняття у період з 10 по 18 травня 2019 року у курсантів, 

які мають посвідчення водія (193 особи), заліків зі знання вимог Правил 

дорожнього руху. 

У 2018-2019 навчальному році до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 32 (у 2017-2018 навчальному році – 41) особи постійного та 

перемінного складу університету, з них осіб постійного складу – 8 (17), 

перемінного складу – 24 (24). 

Упродовж 2018-2019 навчального року заохочено 201 особу постійного 

особового складу навчального закладу, що на 36 осіб більше ніж у минулому 

навчальному році. 

При цьому правами МВС України – 46 осіб (+21), правами органів 

місцевої влади та громадських організацій – 28 (-18) осіб та правами ректора 

127 (+33) осіб. 

 

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

Виховна робота з перемінним складом університету здійснювалася 

відповідно до наказу ДДУВС від 15.09.2016 № 511 «Про впорядкування 

системи організації, планування, обліку та звітності щодо виховної та 

соціально-гуманітарної роботи з особовим складом ДДУВС» та відомчих 

нормативно-правових документів з питань організації виховної роботи. 

Виховна робота в університеті здійснюється шляхом: 

1) заходів виховного спрямування. Так, упродовж 2018-2019 навчального 

року в університеті систематично проводилася цілеспрямована виховна робота 

з перемінним складом, спрямована на формування у курсантів та студентів 

правосвідомості, загальної культури та особистих якостей відповідно до 

етичних норм поведінки поліцейських.             

Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню 

молоді. На виконання розпорядження КМУ від 18.10.2017 № 743-р «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 року» в університеті проведено 

149 заходів національно-патріотичного спрямування.  

З метою забезпечення виховного впливу на перемінний склад, сприяння 

керівництву факультету в усіх напрямках громадського життя, покращання 

соціально-психологічного клімату в колективах, створення умов 

непримиримості до порушників дисципліни, підвищення ролі колективу у 

вихованні особового складу створені та діють Ради зборів факультету; 

2) організації соціальної роботи. Одним з пріоритетних напрямків 

соціальної роботи в університеті є робота з ветеранами університету. В 

університеті створена та діє первинна громадська ветеранська організація, яка 

налічує 116 осіб. З метою належного вшанування ветеранів навчального 

закладу в університеті застосовується 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. 

З нагоди відзначення визначних дат і подій в університеті 

організовуються урочисті збори за участю курсантів, студентів, слухачів та 
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ветеранів. Протягом навчального року в університеті проведено заходи з нагоди 

Дня ветерана, річниці створення ДДУВС, 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, випуск 

молодих фахівців для органів Національної поліції та присяга курсантів-

першокурсників. 

Протягом звітного періоду відділенням організовано шефську роботу в 

ДДУВС. Відповідно до доручення ДДУВС від 07.08.2017 № 41 «Про 

організацію шефської роботи в ДДУВС над інтернатними закладами» 

навчальний заклад здійснював шефство над 7 інтернатними закладами, а саме:  

– КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра», неповна середня 

загальноосвітня школа-інтернат № 2» м. Дніпро;  
 

 

03.09.2018 курсанти 2-го курсу 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції 

привітали учнів комунального закладу  

загальної середньої 

освіти   "Гімназія    № 2" Дніпровської 

міської ради з Днем знань 

 

 

– КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома»»;  

– КЗСЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок»»,  
– КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» Дніпропетровської 

міської ради, 

– КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр 

«Надія»»;  

– КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області.  
До надання шефської допомоги вихованцям інтернатних закладів 

залучалися працівники, курсанти та студенти університету. Упродовж звітного 

періоду активом факультетів та відділом кадрового забезпечення університету 

організовано 25 заходів з організації дозвілля, профілактико-виховної роботи, 

правового, духовного, культурного та фізичного розвитку дітей, проведено 

заходи з відзначення державних свят та вручення подарунків, тематичні лекції, 

організовано виїзди до культурно-просвітницьких закладів.  

З метою недопущення правопорушень та попередження шкідливих 

звичок з боку вихованців інтернатних закладів курсантами та студентами 

проводилися профілактично-виховні бесіди; 

3) організація культурно-масової роботи в університеті. Особлива увага 

в університеті приділяється культурно-масовій роботі та естетичному 

вихованню курсантів і студентів. На виконання наказу ДДУВС від 02.02.2017 

№ 68 «Про організацію культурно-масової роботи в ДДУВС» в університеті 

створено належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб 

курсантів та студентів.  
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Завдяки роботі студії творчого руху «eSTeD», до якої входять курсанти та 

студенти університету, під керівництвом фахівців відділення виховної, 

соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи в навчальному закладі 

креативно та різноманітно відзначаються свята та визначні події. 

Так, упродовж 2018-2019 навчального року проведено 22 культурно-

масових заходи, з них проведення урочистостей з нагоди державних свят та 

визначних подій – 10 заходів; 5 флешмобів.  

              

04.09.2018 представники ДДУВС взяли участь у заходах до Дня міста, 

зокрема у карнавалі   «I LOVE DNIPRO», де перемогли у конкурсі «Найкраща 

креативна карнавальна колона». 

Курсанти та студенти ДДУВС у період з 17.10.2018 по 17.11.2018 взяли 

участь у проведенні конкурсу художньої самодіяльності серед закладів вищої 

освіти м. Дніпро «Студентська осінь»,  09.04.2019 відкривали Дніпровський 

творчий фестиваль-конкурс «Студентська весна – 2019», а також брали участь у 

проведенні благодійних новорічних заходів для дітей інтернатів міста Дніпра. 

Важливою частиною проведення культурно-масової роботи в університеті 

є організація виїзних профорієнтаційних заходів, в яких взяли участь 

працівники, курсанти та студенти навчального закладу. 

Впродовж 2018-2019 навчального року організовано 9 (7) виїзних 

профорієнтаційних заходів (м. Кам’янське,  м. Новомосковськ, м. Павлоград, 

м. Кривий Ріг, м. Нікополь, м. Запоріжжя, м. Кременчук, м. Кропивницький, 

м. Генічеськ). Для ефективного проведення профорієнтації серед школярів 

підготовлено відповідну програму та організовано надання консультацій щодо 

умов вступу до університету, загальної інформації про кожний факультет 

університету та особливості професії; демонстрацію показової виставки 

спеціальних засобів та зброї, яка знаходиться на озброєнні в Національній 

поліції України.  

Крім того, для школярів виступав духовий оркестр університету, 

підготовлено концертну програму, під час якої до всіх запрошених доводилась 

детальна інформація про навчальний заклад. У концертній програмі взяли 
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участь талановиті курсанти та студенти університету, які продемонстрували свої 

творчі здібності. 

Щорічно профорієнтаційні заходи ДДУВС відвідують більш 

3000 школярів, а географія виїзної профорієнтації щорічно розширюється. 

Зокрема, криворізьким факультетом проводилася така робота відповідно 

до затверджених планів культурно-масових та іміджевих заходів: 

 

Заходи Кількість Спортивні 
Військово-

патріотичні 

Культурно-

просвітницькі 

Районні 15 3 5 7 

Міські 13 2 6 5 

Обласні 5 3 - 2 

На факультеті 14 1 3 10 

Всього 47 9 14 24 

Загальна кількість культурно-масових заходів 47 (у 2017-2018 н.р. – 46) 
 

 

У звітному періоді робота з підшефними інтернатними закладами 

порівняно з минулим навчальним роком проводилась таким чином: 
Заходи 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Різниця 

Військово-патріотичні 2 2 0 

Навчально-розважальні 5 6 +1 

Інформативні 1 2 +1 

Допомога у благоустрої  

територій закладів 
5 6 +1 

Загальна кількість заходів 13 16 +3 
 

7.5.  Психологічне супроводження особового складу 

 

Працівниками відділення психологічного забезпечення протягом звітного 

періоду здійснювалась діяльність відповідно до вимог наказу МВС України від 

28.07.2004 № 842 «Про подальший розвиток служби психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ 

України». 

  З квітня поточного року службова діяльність відділення психологічного 

забезпечення ведеться відповідно до вимог наказу МВС України від 06.02.19 

№ 88 «Про затвердження Порядку організації системи психологічного 

забезпечення поліцейських, працівників НПУ та курсантів (слухачів) закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських».  

Під час проведення табірного збору з курсантами перших курсів ДДУВС 

набору 2018 року проведено 12 лекційних занять, з них 6 занять за темою 

«Професійно необхідні якості поліцейських та моральне виховання офіцера 

поліції» та 6 занять за темою «Профілактика тютюнопаління та дотримання 

здорового способу життя», а також 12 тренінгів; здійснено психологічну 

діагностику кожного курсанта за 13-ма методиками з використанням зошиту 

психологічного супроводження курсантів під час табірного збору.  

Загалом за звітний період працівниками відділенням проведено лекційних 
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та практичних занять – 91, індивідуально-психологічних консультацій 

постійного складу – 252, перемінного складу – 248, науково-викладацького 

складу  – 12, студентів юридичного факультету  – 26, учасників АТО серед 

постійного складу – 88.  

Також проведено: 

– 9 тренінгових занять з перемінним складом (охоплено 99 осіб); 

–  14 занять з науково-викладацьким складом (з них 10 занять у 

підрозділах,  де соціально-психологічний клімат (далі – СПК) має ознаки 

нестійкого, охоплено 90 осіб);  

–  3 тренінги з молодими викладачами «Школа педагогічної 

майстерності» (охоплено 20 осіб);  

– 2 заняття з керівниками колективів, де СПК має ознаки нестійкого, 

(охоплено 13 осіб); 

– 5 тренінгів зі студентами юридичного факультету (охоплено 136 осіб); 

– 3 психологічні тестування стосовно психоемоційного стану 

перемінного складу (охоплено 211 осіб);  

– 24 анкетування перемінного складу щодо вивчення стану адаптації 

першого курсу, наявності актуальних проблем та особистої думки щодо 

проходження практики, стажування і навчання в університеті (охоплено 

962 особи). 

У травні 2019 року проведено анкетування рейтингу науково-

викладацького складу, охоплено перемінний склад всіх  факультетів ДДУВС.  

Одним з найважливіших напрямків діяльності відділення за вказаний 

період є формування емоційно-психологічної стійкості у курсантів та студентів 

під час проведення оперативно-тактичних навчань, в рамках професійно 

орієнтованої ділової гри «Лінія-102». Працівниками відділення психологічного 

забезпечення протягом квітня-травня поточного року проведено 9 занять 

психологічного супроводу, якими охоплено 227 курсантів 3 курсів факультетів 

ДДУВС.  

З курсантами випускних курсів усіх факультетів проведено додаткове 

анкетування з метою виявлення проблемних питань, які виникають як під час 

стажування, так і взагалі навчання в університеті.   

У квітні і червні 2019 року проведено інтерактивні заняття «Як не стати 

жертвою шахрайства з використанням банківських карток» (охоплено курсантів 

першого курсу) та «Порядок дій поліцейського при скоєнні людиною суїциду» 

(охоплено курсантів випускних курсів). 

Протягом поточного року здійснено 36 вивчень СПК у  колективах 

університету, якими охоплено 1132 особи (з них 911 – перемінний атестований 

склад). В переважній більшості колективів спостерігається позитивний СПК, 

який є сприятливим для ефективного виконання службових задач. 

Протягом поточного начального року працівниками відділення 

психологічного забезпечення розроблено 10 план-конспектів інформаційних та 

тренінгових  занять за темами:  

– «Суїцидальна поведінка, сутність, причини,  профілактика»; 

– «Тренінг комунікативної взаємодії викладачів зі студентами»; 

– «Психолого-педагогічний портрет та професійна адаптація молодого 
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викладача сучасного вищого навчального закладу»; 

– тренінгові заняття з працівниками колективів ДДУВС, де СПК має 

ознаки нестійкого, за темою «Ефективна комунікація»; 

– «Психологічні основи ефективної управлінської діяльності»; 

– «Розвиток професійно необхідних якостей майбутніх правоохоронців»; 

– «Навички ефективної комунікації»; 

– «Гендерні аспекти у конфлікті»; 

– «Здоровий спосіб життя, профілактика ВІЛ/СНІД, ІПСШ»; 

– «Попередження насильства в сім’ї: психологічні та юридичні аспекти». 

З метою профілактики надзвичайних подій та на виконання наказу 

ДДУВС від 05.04.2018 № 303 «Про додаткові психопрофілактичні заходи щодо 

попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю та травмуванням 

постійного та перемінного складу університету» питання профілактичного 

спрямування щоквартально розглядається на оперативних нарадах при 

керівництві факультетів із залученням психологів. 

Психологами відділення написано 10 статей до збірників з матеріалами 

конференцій та круглого столу.      

 З метою професійного зростання та підвищення кваліфікаційного рівня 

фахівці відділення психологічного забезпечення протягом навчального року 

взяли участь у:  

– тренінгу «Матриця навичок та компетенції сучасної людини: Brain-

intensive» в рамках соціально-просвітницького проекту «Stronger Together»; 

– тренінгу Ф. Пьюселіка «Якісна комунікація як запорука соціальної 

адаптації ветеранів»; 

– тренінгу ОБСЕ «З питань психологічної реабілітації населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту, та психологічної допомоги сім’ям, що 

проживають у безпосередній близькості до зони конфлікту»; 

Також взято участь у: 

– міжвідомчому науково-практичному круглому столі «Актуальні 

питання психологічного забезпечення діяльності ЗВО МВС України та 

Національної поліції України» в Національній академії внутрішніх справ 

(здійснено 2 доповіді та опубліковано 2 статті); 

– III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психічне здоров’я 

особистості в кризовому суспільстві» (м. Львів, опубліковано статтю); 

– II Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів» (м. Кривий Ріг, опубліковано статті); 

– дводенному тренінгу «Жінки, Мир, Безпека: гендерні аспекти 

конфліктів», м. Київ.  

08.04.2019 відділенням психологічного забезпечення  організовано 

лекцію з професором, кандидатом психологічних наук, доцентом та членом 

Правління Міжнародного товариства Кататимного переживання образів і 

імагінативних методів в психотерапії і психології (МОКПО), доцентом 

Інституту психосоматики та психотерапії (м. Потсдам, Німеччина) Обуховим-

Козаровицьким Я.Л. (м. Хайфа, Ізраїль) для викладачів факультету психології 

та педагогіки і студентів факультету психології за темою «Символдрама. 
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Імагінативна психотерапія тіла та прилад лейномед для швидкої саморегуляції 

соматичного та психічного стану». 

У вересні 2018 року в університеті розпочав діяльність психотреніговий 

комплекс. В кімнаті реалізовано метод 

багатофункціональності. 

 Кімната психологічної 

саморегуляції постійно 

використовується психологами для 

надання індивідуальних консультацій, 

проведення заходів психокорекції, в 

тому числі і з особами, зарахованими до 

ГППУ.  

З лютого 2019 року введено в 

практику проходження сеансів аутогенного тренування слухачами з підготовки 

мобільних груп реагування на факти домашнього насильства «ПОЛІНА», 

слухачів курсів підвищення кваліфікації та підготовки поліцейських громад. 

Роботу комплексу позитивно схвалили учасники іноземних делегацій Канади, 

Польщі, Іспанії, Литви, Словенії, Ізраїлю, США та ін., ОБСЕ та ІСІТАР.  

У період з вересня 2018 року  по червень 2019 року в кімнаті проведення 

індивідуальної та групової психопрофілактичної роботи здійснено 158 заходів 

(охоплено 1297 осіб). 

Одним із інноваційних проектів стало створення Центру та підписання 

договору про співпрацю між ДДУВС та Управлінням з питань учасників АТО 

Дніпропетровської державної адміністрації, в напрямку психологічної 

допомоги та реабілітації 

ветеранів/учасників АТО/ООС полку 

патрульної служби поліції особливого 

призначення «Дніпро-1», Центрального 

територіального управління 

Національної гвардії та Національної 

поліції України, членів сімей ветеранів 

та учасників АТО/ООС, зокрема дітей.  

 

 

Послуги із психологічної реабілітації надаються в індивідуальній та 

груповій формі.  

 

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

8.1. Фінансове забезпечення університету 

  У 2018-2019 навчальному році для покращення результатів роботи відділу 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку здійснювалися такі 

заходи: 

–  забезпечувалось ретельне вивчення та подальше застосування в роботі 

Методичних рекомендацій МВС щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової і бюджетної звітності; 

–  проводився детальний облік надходжень коштів на рахунок ДДУВС за 
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надання платних послуг, пов’язаних з основною діяльністю, та коштів, що 

надходять від господарської діяльності, про що на кожне перше число місяця 

складається та подається звіт керівництву ДДУВС із зазначенням боржників;  

– у ході проведення видатків для забезпечення діяльності ДДУВС 

здійснювався контроль за цільовим використанням бюджетних коштів (наказ 

МФУ від 12.03.2012 № 333).  

Протягом бюджетного року здійснювався контроль за повнотою 

надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань та витрачанням бюджетних 

коштів. 

 Основним джерелом надходжень коштів спеціального фонду є платні 

освітянські послуги, які становлять 81,9% від загальної кількості надходжень 

спеціального фонду. Також ДДУВС 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 ДДУВС отримує на підставі кошторису доходів 

та видатків, затвердженого в МВС України на відповідний рік. 
 

Порівняльний аналіз надходження коштів: 
 

Показники 

Надходження 

коштів 

протягом 2017-

2018 н.р.,  тис. 

грн. 

Надходження 

коштів 

протягом 2018-

2019 н.р., тис. 

грн. 

Відхилення 

показників 

поточного н.р. 

порівняно з 

минулим н.р., 

тис. грн. 

Кошти загального фонду 122 055,6 141 942,3 +19 886,7 

Кошти спеціального фонду, 

у т.ч.: 
37 066,2 45 163,9 +8 097,7 

За платне навчання 29 982,2 37 004,1 +7 021,9 

Від господарської 

діяльності, у т.ч.: 
5 239,7 6 026,6 +786,9 

платна автостоянка щодо 

зберігання транспортних 

засобів 

617,2 664,9 +47,7 

послуги копіювання 86,7 146,3 +59,6 

послуги типографії 53,5 67,6 +14,1 

послуги гуртожитку 3 684,8 4 450,4 +765,6 

заняття з фізичної культури 147,0 177,0 +30,0 

реалізація тепла та 

відшкодування за комунальні 

послуги 

650,5 520,4 -130,1 

Від оренди приміщень 271,6 273,4 +1,8 

Відсотки, отримані від 

розміщення тимчасово 

вільних коштів на 

вкладних (депозитних) 

рахунках банків  

1 572,7 1 859,8 +287,1 
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 У 2019 році загальним фондом Державного бюджету передбачено витрат 

на загальну суму – 165 366,3 тис. грн., що на 31 688,9 тис. грн. (20%) більше, 

ніж у 2018 році. Кошти використовуються на заробітну плату працівникам 

університету та розвиток матеріально-технічної бази, а саме: 

– витрати на заробітну плату, грошове забезпечення та нарахування на 

оплату праці у 2019 році становлять 99 290,0 тис.; 

– витрати на розвиток матеріально-технічної бази університету, 

проведення поточних та капітальних робіт у поточному році становлять 

31 310,3 тис. грн., що на 8 766,6 тис. грн. (28%) більше, ніж у попередньому 

періоді. 

Основним напрямком використання коштів було покращення умов для 

забезпечення навчального процесу, забезпечення виконання санітарно-

технічних та протипожежних умов, поліпшення умов мешкання курсантів в 

казармах, облаштування робочих місць працівників університету, у  тому  числі 

придбано: 

– однострій, матраци та постільну білизну для перемінного складу 

університету – на загальну суму 1 719,4 тис. грн.; 

– спортивний одяг – 101,7 тис. грн.; 

– документи про вищу освіту та додатки до них – 66,2 тис. грн.; 

– будівельні матеріали та інші господарські товари – 370,2 тис. грн.; 

– ліжка металеві для облаштування казарм – 199,9 тис. грн.; 

– меблі для учбового процесу – 199,6 тис. грн.; 

– паливно-мастильні матеріали – 541,5 тис. грн. 

Здійснено: 

 роботи з розроблення проектно-кошторисної документації для здійснення 

капітального ремонту об’єктів університету на загальну суму 1 248,6 тис. грн.; 

 заплановано капітальних робіт об’єктів університету до кінця поточного 

року на загальну суму 12 372,4 тис. грн., у т.ч.: 

– капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 – 3 338,3 тис. грн.; 

– капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу – 1 849,2 тис. грн.; 

– капітальний ремонт корпусу № 1 – 4 771,8 тис. грн.; 

– капітальний ремонт системи вентиляції корпусу № 3 – 2 413,0 тис. грн. 

 У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду передбачено витрати 

на загальну суму 42 940,0 тис. грн. 

 Кошти використовуються на заробітну плату працівникам ДДУВС та 

розвиток матеріально-технічної бази, а саме: 

– витрати на заробітну плату та нарахування на оплату праці у 2019 році 

становлять 37 644,0 тис. грн.; 

– витрати на розвиток матеріально-технічної бази ДДУВС, проведення 

поточних та капітальних робіт у поточному році становлять   4 052,0 тис. грн. 
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 Динаміка витрат на виплату заробітної плати та грошового 

забезпечення за 2017-2019 роки: 

 

Джерело 

фінансування 

Фонд оплати праці, млн. грн. 

2017 рік 2018 рік  2019 рік  

Загальний фонд 75,3 90,3 97,3 

Спеціальний фонд 23,7 33,4 37,6 

УСЬОГО 99,0 123,7 140,6 

 

 Основним напрямком використання коштів є забезпечення належних 

умов для здійснення господарської діяльності університету, навчального 

процесу для студентів, забезпечення виконання санітарно-технічних та 

протипожежних умов тощо, у т.ч. придбано канцелярські товари, миючі засоби, 

товари господарського призначення, форму для спортивної команди 

університету тощо на загальну суму 407,5 тис. грн. 

 У 2019 році як відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів 

спеціального фонду на рахунок ДДУВС надійшло 971,3 тис. грн. Кошти 

використовуються на розвиток матеріально-технічної бази університету. 

Протягом звітного року використано коштів у сумі 468,8 тис. грн., у тому 

числі: 

– будівельні матеріали – 183,1 тис. грн.; 

– поточний ремонт та технічне обслуговування автотранспортних засобів 

– 95,0 тис. грн.; 

– ліжка металеві двоярусні для перемінного складу – 190,7 тис. грн. 
 

 

8.2.  Господарська діяльність університету 

До основних завдань відділу матеріального забезпечення належать: 

організація роботи підрозділів матеріального забезпечення, забезпечення 

економії використання матеріальних ресурсів, ведення складського 

господарства згідно з чинними правилами зберігання та обліку матеріальних 

цінностей. 

Так, протягом 2018-2019 навчального року організовано та проведено:  

капітальний ремонт даху корпусу № 2, капітальний ремонт 4 поверху та 

свічки "Б" корпусу № 1, капітальний ремонт 2-го поверху корпусу № 9 та 

будівництво додаткового вводу води з боку вул. Полігонна, м. Дніпро. 

Додатковий ввід води з боку вул. Полігонна, м. Дніпро 
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Відремонтовано приміщення аудиторного фонду загальною площею 

понад 500 м
2
. 

Проведено заміну дерев'яних вікон на металопластикові у корпусі № 9 

(казарма). 
            

Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 2 ДДУВС 

 

Капітальний ремонт 2-го поверху корпусу № 9 (казарма) ДДУВС 
 

З метою енергозбереження на постійній основі проводиться заміна 

люмінесцентних світильників та ламп, а також ламп розжарювання на 

світлодіодні. 

У результаті вжитих заходів у 2018-2019 навчальному році заощаджено 

понад 4 889 кВт/год. електроенергії, що відповідає економії коштів у розмірі  

13030,75 грн. Порівняно з 2017-2018 навчальним роком економія коштів на 

електроенергію склала 0,4 %. 

На Криворізькому факультеті ДДУВС проводилися такі організаційно-

технічні заходи: 

– проведено зовнішнє утеплення стіни гуртожитку 50 м
2
; 

– відновлено 14 опор зовнішнього освітлення (36 плафонів, 36 ламп); 

– здійснено перекриття покрівлі автобоксів 400 м2. 

У Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія 

роліції» (м. Запоріжжя) проведено заходи щодо вдосконалення матеріально-

технічної бази, зокрема: 

– проведено ремонти в  учбових полігонах «Чергова частина», «Кафе»; 
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– виготовлено в тирі автотренажер, який складається з автомобіля  та 

імітації зникаючого автомобіля; встановлено рухому мішень; 

– відремонтовано приміщення, де проживають слухачі; 

– проведено капітальний ремонт санвузлів на першому поверсі; 

– в коридорах другого та третього поверхів відремонтовано стіни та 

постелено новий лінолеум. 

 

IX. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 

Основними завданнями, які покладені на працівників відділення, є 

створення єдиного інформаційного потоку всередині університету та за його 

межами, інформування громадськості про діяльність ДДУВС, впровадження 

принципів гласності та відкритості, підвищення престижу професії 

поліцейського, юриста, психолога, економіста та ін., формування позитивного 

іміджу вишу та поліції в цілому. 

Сьогодні для реалізації зазначених завдань використовуються такі 

інформаційні джерела, як:  

– офіційний сайт університету; 

– сторінки вишу у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram, 

YouTube, Twitter); 

– регіональне та національне телебачення; 

– веб-портали; 

– друковані ЗМІ. 

За 2018-2019 навчальний рік на офіційному веб-сайті у рубриці «Новини» 

було підготовлено та розміщено 631 публікацію з фотоматеріалами (минулого 

навчального року – 546), що дублювалися на офіційних сторінках університету 

в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram). 

Окрім цього, найяскравіші події, які відбуваються в університеті, 

відображаються на регіональних та національних інтернет-порталах, за звітний 

період вийшло 442 публікації про навчальний заклад (минулого навчального 

року – 326).  

Відділення працює з такими телеканалами Дніпропетровської області, як 

9-й телеканал, 51-й телеканал, OTV, D1, Відкритий, із національним 

телебаченням – 1+1, НТН, 5-й телеканал, Інтер, Прямий, в ефірах яких вийшло 

165 (122) сюжетів про ДДУВС. У другому півріччі працівники, курсанти та 

студенти навчального закладу брали участь у телепередачах на різноманітну 

тематику, правову в тому числі: «Тема дня» – 51-го телеканалу, «Точка дотику» 

телеканалу D1, на 34-му та  9-му каналах.  
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      Інтерв’ю з ректором університету Андрієм Фоменком щодо  

        семінару дій та підвищення обізнаності «Домашнє насильство», 05.06.2019 

 

Порівняльна таблиця кількісних показників діяльності ВЗГ: 

 
Показник 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Сайт ДДУВС 546 631 +85 

Веб-портали  326 442 +116 

Сюжети у новинах і суспільних 

програмах 

122 165 +43 

Профорієнтаційні та проморолики 36 37 +1 

Facebook 3442 4323 +881 

Instagram 2931 6066 +3135 

YouTube 1275 1673 +398 

Twitter 534 536 +2 

Telegram 0 1060 +1060 

 
 

 

 

Сюжет у новинах національного 

телеканалу СТБ «ВІКНА-НОВИНИ» щодо 

здачі крові для малюків напередодні 

Міжнародного дня захисту дітей, 31.05.2019 

 

 

 

На формування іміджу університету позитивно впливають відеоролики, 

що були відзняті за вказаний період, загалом 37 відеоробіт. Відеоролики про 

університет були поширені інтернет-мережею, розміщені на каналі YouTube та 

на світлодіодних екранах обласного центру. 

Інформацію про ДДУВС розміщено на освітніх порталах: Education.ua, 

Osvita.ua. Окрім цього, ролики транслювались на телебаченні, радіостанціях 

«П’ятниця», «Хіт ФМ», «Люкс ФМ». Інформацію щодо вступу до ДДУВС було 

розміщено в трамваях Дніпра (№ 1, 5, 12, 18 та 19). Інформаційна кампанія 

проводилась і в Запорізькій області. Також контактну інформацію про виш, 

дати Днів відкритих дверей було розміщено на біл-бордах Дніпропетровської, 

Запорізької областей та світлодіодних екранах у центрі Дніпра.  
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               X. СПОРТИВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

З метою підвищення рівня фізичної загартованості, виховання вольових 

якостей та зміцнення здоров’я перемінного складу ДДУВС, популяризації 

службово-прикладних видів спорту, визначення кращих спортсменів, 

формування збірних команд університету для участі в чемпіонатах ФСТ 

«Динамо» України у Дніпропетровській області, Всеукраїнських, Міжнародних 

спортивних змаганнях  та згідно з наказом ДДУВС від 21.02.2019  № 170 «Про 

організацію масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ДДУВС у 

2019 році»  у 2018-2019 навчальному році: 

– на кафедрі спеціальної фізичної підготовки ДДУВС діють 9 (6) 

спортивних секцій із олімпійських та службово-прикладних видів спорту 

(боротьба самбо та дзюдо, легка атлетика, рукопашний бій, бокс, атлетична 

гімнастика, фрі-файт, ММА та джиу-джицу). 

Протягом 2018-2019 навчального року було проведено 20 першостей 

ДДУВС (у 2017-2018 навчальному році – 10) з різних видів спорту 

(легкоатлетична естафета, жим штанги, рукопашний бій (1-й тур – 

демонстрація техніки, Кубок ректора ДДУВС зі змішаних єдиноборств серед 

ВНЗ, першість з боротьби самбо та інших), в яких взяли участь понад 

600 курсантів та студентів. 
 

Вид діяльності 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. Динаміка 

Секції з видів спорту 6 9 +3 

Кількість проведених першостей ДДУВС 10 20 +10 

Кількість призерів міжнародних змагань 7 12 +5 

Кількість призерів Всеукраїнських змагань 36 42 +6 

Кількість призерів обласних на міських 

змагань 
91 106 +15 

 

У 2017-2018 навчальному році ДДУВС був представлений на значній 

кількості спортивних змагань різного рівня: міських, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних. 

У міжнародних змаганнях від університету визначено 12 призерів (у 2017-

2018 навчальному році – 7). 

Так, у мексиканському Канкуні 

завершився Десятий ювілейний чемпіонат 

світу з дзюдо серед ветеранів, в якому 

взяли участь 826 учасників із 49 країн 

світу. Беззаперечним володарем золота 

став 

декан факультету кримінальної поліції 

ДДУВС Сергій Балабан. 

У період 02-04.11.2018 у м. Д`єр 

(Угорщина) пройшов Чемпіонат Європи з 
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дзюдо серед молоді до 23-х років. У ньому взяла участь і збірна України, у 

складі якої боровся студент 2-го курсу магістратури юридичного факультету 

ДДУВС Федір Панько. У ході чемпіонату ДДУВС одержав три перемоги, 

ставши у результаті бронзовим призером змагань. 

Збірні команди університету брали участь у 6 змаганнях  міжнародного 

рівня (у 2017-2018 навчальному році – 6), 15 – всеукраїнського (11),  29 –  

міського та обласного рівня (22), а саме: бокс, боротьба дзюдо, боротьба самбо, 

рукопашний бій, легка атлетика, змішані єдиноборства, боротьба греко-

римська, гирьовий спорт, футбол, баскетбол, волейбол, козацький двобій, фрі-

файт, комбат-дзю. 

Два спортсмени університету виконали норматив майстра спорту 

України: Циганов В. – майстер спорту України зі змішаних єдиноборств; 

Нагорний Д. – майстер спорту України з дзюдо. 

13 спортсменів університету виконали нормативи кандидата у майстри 

спорту України. 

Викладачу кафедри спеціальної фізичної підготовки  Білану Д.А. було 

присвоєно звання судді міжнародної категорії з Комбат Дзю-Дзюцу.  

У всеукраїнських змаганнях представники ДДУВС вибороли 36 призових 

місць ( у 2016-2017 навчальному році  – 17). 

08-09.12.2018 у Харкові відбувся чемпіонат світу з козацького двобою. 

У змаганнях взяли участь близько 1000 спортсменів, представники 12 країн. 

Курсантка факультету кримінальної поліції Єлизавета Макарова у розділі 

«Борня-1» стала чемпіонкою. Курсант факультету превентивної діяльності Олег 

Корсаков у розділі «Герц-1» посів першу сходинку переможного п’єдесталу і 

другу – у розділі «Герц-2». 

       26.05.2019  у м. Дніпро відбувся 4th Interpipe Dnipro Half Marathone. Цього 

року за перемогу змагалася рекордна кількість учасників – майже 5000. ДДУВС 

представляло 2 команди. 

 За результатами змагань перемогу здобула команда, до складу якої увійшли 

курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Руслан Кордобан, Михайло Сокол, Андрій Іваненко, а також курсант факультету 

економіко-правової безпеки Сергій Болюх. 3 місце посіла ще одна збірна ДДУВС, 

яку представляли курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції Сергій Хаблов та Богдан Конарев, а також курсант факультету 

економіко-правової безпеки Олег Заєць та курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування Сергій Заїка. 

Не обійшлося без досягнень і в особистому заліку: Руслан Кордобан посів 

2 місце, а Сергій Болюх – 3 місце. 

Втретє взяла участь у змаганнях 

і курсантка факультету підготовки 

фахівців для органів досудового 

розслідування Анастасія Жихарева. 

Вона подолала відстань у 21 км та 

посіла 3 місце. 

08-09.06.2019  у Дніпрі 

проходив Кубок Європи з тріатлону. 



52 

 

За перемогу в ньому боролися понад 600 спортсменів із 25 країн світу. 

Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції ДДУВС Руслан Кордобан узяв участь у міжнародних змаганнях. Юнак 

подолав дистанцію у 5 км на біговій естафеті.  

За результатами змагань майбутній правоохоронець фінішував першим та 

здобув абсолютну перемогу в особистому заліку. 

На кафедрі фізичного виховання юридичного факультету ДДУВС було 

проведено 5 Всеукраїнських змагань (у 2017-2018 навчальному році – 5),           

41 (37) – обласних та міських змагання, 5 (5) – першості університету із 17 (10) 

різних видів спорту (боротьба дзюдо, легка атлетика, футбол, волейбол, 

баскетбол, жим штанги, рукопашний бій, настільний теніс, плавання, 

мініфутбол, армреслінг, стритбол,  шахи, шашки тощо), в яких взяли участь 

понад 600 спортсменів.  

 У всеукраїнських змаганнях від університету визначено 6 призерів 

(у 2017-2018 навчальному році – 5). 

У період з  жовтня 2018 року по 

травень 2019 року  у м. Дніпро 

відбулися три етапи обласної  

Студентської ліги з дзюдо серед 

студентів ВНЗ міста. На змаганнях 

були представлені команди 13 вищих 

навчальних закладів Дніпра, Кривого 

Рогу, Харкова та Кам’янського, які 

налічували понад 300 спортсменів.  

У командній першості за 

підсумками змагань збірна ДДУВС виборола два перших місця.  

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки ДДУВС проведено такі 

змагання: 

– 09.11.2018 взято участь у чемпіонаті обласної організації ФСТ 

«Динамо» України з практичної стрільби за програмою комплексних змагань 

«Динаміада-2018» серед збірних команд ОКФК правоохоронних органів та 

рятувальних служб області, де були зайняті призові місця; загалом збірна 

університету посіла 2 загальнокомандне місце; 

– 22-24.03.2019 у м. Дніпро пройшов чемпіонат України з гирьового 

спорту серед студентів за правилами СГСУ (довгий цикл). Переможцем змагань 

у ваговій категорій 95+ став молодий спортсмен збірної команди ДДУВС 

Олексій Карячка, бронзовим у ваговій категорії до 68 кг – Денис Швидь. У 

ваговій категорії до 73 кг Сергій Панченко зайняв третю сходинку п’єдесталу. 

У загальнокомандному заліку команда ДДУВС посіла третє місце; 

– 18-21.04.2019 збірна команди університету взяла участь у чемпіонаті 

України з гирьового спорту серед юніорів та дорослих, який проходив у 

м. Києві. За підсумками боротьби збірна ДДУВС посіла друге місце серед 

юніорів та третє місце – серед дорослих у командному заліку; 

– 14-16.05.2019 збірна команди університету взяла участь у чемпіонаті 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з поліатлону за 

програмою комплексних змагань «Динаміада-2019» (м. Львів). За результатами 
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змагань в особистому заліку серед жінок третє місце посіла курсантка 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Валерія 

Сорокотяга. Збірна ДДУВС посіла третє місце. 
 

 

Назва заходу 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 
«Динаміада» ФСТ «Динамо» України зі 

стрільби 
4 місце 2 місце 

чемпіонат України з гирьового спорту 

серед студентів за правилами СГСУ 

(довгий цикл) 
- 3 місце 

чемпіонат України з гирьового спорту 

серед юніорів та дорослих 
- 2 місце 

«Динаміада» ФСТ «Динамо» України з 

поліатлону  
2 місце 3 місце 

 

З метою вдосконалення рівня фізичної підготовки та навичок поводження 

зі зброєю в ЗЦППП «Академія поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС щотижня 

проводяться спортивно-масові заходи серед слухачів ЗЦППП «Академія 

поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС. Так, упродовж 2018-2019 навчального року 

проведено 35 спортивних змагань 

(протягом 2017-2018 навчального року 

– 30) серед слухачів ЗЦППП «Академія 

поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС. 

02.06.2019 слухачі ЗЦППП 

«Академія поліції» (м. Запоріжжя) 

ДДУВС взяли участь у чемпіонаті 

України з українського рукопашного 

бою "Спас" у розділі "Лава на лаву" 

(дорослі, юніори, юнаки), де вибороли 

ІІІ місце. 

 

X. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 ТА 2019 РОКІВ 

 

Впродовж 2018-2019 навчального року університет проводив 

профорієнтаційну роботу для забезпечення якісного відбору вступників.  

Під час профорієнтаційної роботи проводилась реклама всіх 

спеціальностей, акцентувалась увага учнів та батьків на високий рівень 

кваліфікації науково-педагогічного складу, сучасних технологіях навчання, 

затребуваності випускників на ринку праці та можливість поєднувати начання 

на денній та заочній формах за різними спеціальностями.  

Протягом 2018-2019 навчального року проведено заходів 

профорієнтаційного характеру у кількості 1871 (охоплено 34489 осіб), з них:  

 співробітниками університету відвідано 750 закладів освіти м. Дніпра, 

області та ближчих регіонів України. Охоплено профорієнтаційною роботою 

17230 осіб. Укладені 92 Договори про співпрацю із закладами ЗСО та ЗВО І та 

ІІ рівня акредитаціїі; 
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  розміщено інформацію у ЗМІ у кількості 960, з них на веб-сайтах у 

кількості 806, на телебаченні – 126, у друкованих виданнях – 28; 

 розміщено інформацію на рекламних щитах у кількості 90; 

 проведено 20 Днів відкритих дверей університету, з них 7 виїзні Дні 

відкритих дверей. Охоплено 5435 осіб. 

Також за 2018-2019 навчальний рік проведено 51 масовий масштабний 

захід профорієнтаційного характеру та охоплено профорієнтаційною роботою 

11824 особи, а саме: квести профорієнтаційного характеру, екскурсії до 

університету, освітньо-професійний проект «ONE DAY AT 

DNIPROPETROVSK STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS», 

модельні судові засідання, пробна та основна сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання та інші. 

Викладачами університету проведено близько 450 профільних занять у 

закладах ЗСО за напрямами: «Право», «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», «Психологія», «Економіка», «Менеджмент», 

«Публічне управління та адміністрування». 

Протягом 2018-2019 навчального року організовано підготовчі курси на 

базі ДДУВС, які відвідували 135 осіб.  

У 2018-2019 навчальному році ДДУВС був учасником спеціалізованих 

виставок, міжнародних форумів, вебінарів, інтерактивних фестивалів, а саме: 

інтерактивний фестиваль «Місто професій», 20 спеціалізована виставка 

«Ярмарок освіти - 2019» (м. Запоріжжя), 17-та міжрегіональна спеціалізована 

виставка навчальних закладів «Освіта та кар’єра» (м. Кременчук), міжнародна 

виставка «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном – 2018» у м. Харків, 

профорієнтаційний захід «Фестиваль професій» для учнів 10-х та 11-х класів   

м. Покрову та м. Нікополя.  

Також співробітники ДДУВС взяли участь у профорієнтаційних заходах 

організованих ГУНП Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської області зі 

шкільною молоддю.  

Так, у 2019 році до ДДУВС  на навчання було заплановано набір у 

кількості 2005 осіб. 

Станом на 14.08.2019 року на навчання для отримання освітнього ступеня 

було зараховано 1219 осіб, а саме: 

–  «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів 

державного замовлення (денна форма навчання) – 490; 

–  «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних 

та юридичних осіб (денна форма навчання) – 545 ; 

–  «Бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» (денна форма         

навчання) –32; 

– «Магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб (денна та заочна форма 

навчання) – 385 . 

У порівнянні з даними вступної кампанії 2018 року, загальна кількість 

зарахованих абітурієнтів у 2019 році на 206 осіб більше, що свідчить про 

високу якість проведення профорієнтаційної роботи. 

Аналіз поповнення контингенту студентів та курсантів ДДУВС у 

порівнянні з вступною кампанією 2018 року за категоріями для загальної 
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оцінки якості проведення ефективності роботи приймальної комісії,  наведений 

у таблицях 1, 2, 3, 4:   

   

Виконання ліцензованих обсягів для отримання освітнього ступеня 

«Бакалавр»  на базі повної загальної середньої освіти  

за рахунок коштів державного замовлення 

 
Таблиця 1 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Спеціальність 2019 рік 2018 рік Різниця 

Запланований 

набір 

Зараховано Запланований 

набір 

Зараховано  

«Право» 190 190 160 160 +30 

«Правоохоронна 

діяльність» 

300 300 110 110 +190 

ВСЬОГО: 490 490 270 270 +220 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Спеціальність 2019 рік 2018 рік Різниця 

Запланований 

набір 

Зараховано Запланований 

набір 

Зараховано  

«Правоохоронна 

діяльність» 

60 60 90 90 -30 

ВСЬОГО: 60 60 90 90 -30 

 

Виконання ліцензованих обсягів за спеціальностями для отримання 

освітнього ступеня «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти  

за кошти фізичних та юридичних осіб 

 
Таблиця 2 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Спеціальність 2019 рік 2018 рік Різниця 

Запланований 

набір 

Зараховано Запланований 

набір 

Зараховано  

«Право» 450 209 488 259 -50 
«Правоохоронна 

діяльність» 
220 204 180 180 +24 

«Менеджмент» 75 17 85 20 -3 
«Психологія» 45 40 40 24 +16 
«Психологія» 

(молодші бакалаври) 
25 22 - - +22 

«Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

40 27 45 27 0 

«Економіка» 30 11 25 3 +8 
«Економіка» 

(молодші бакалаври) 
25 3 - - +3 

«Публічне 

управління та 

адміністрування» 

30 12 60 16 -4 

ВСЬОГО: 940 545 923 529 +16 
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Виконання ліцензованих обсягів за спеціальностями 

для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» на базі ОКР  

«молодший спеціаліст» 
Таблиця 3 

 
 

Виконання ліцензованих обсягів  

для отримання освітнього ступеня «Магістр» за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
 

Таблиця 4 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Спеціальність 2019 рік 2018 рік  

Різниця Запланований 

набір 

Зараховано Запланован

ий набір 

Зараховано 

081 «Право»  

 

100 22 125 34 -12 

281 «ПУ» 50 46 - - +46 

ВСЬОГО: 150 68 125 34 +34 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
081 «Право»  

 

185 50 175 133 -83 

051 «Економіка» 25 11 - - +11 

053 «Психологія» 25 23 - - +23 

ВСЬОГО: 235 84 175 133 -49 

РАЗОМ: 385 152 300 167 -15 
 

 

 

 

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Назва 

спеціальності 

2019 рік 2018 рік Різниця 

Запланований 

набір 

Зараховано 

 

Запланований 

набір 

Зараховано 

 

 

081 «Право» МС на базі 

юридичної освіти 

35 13 67 17 -4 

081 «Право» МС на базі 

неюридичної освіти 

25 10 86 19 -9 

081 «Право» МС на базі 

вищої неюридичної освіти 

15 - 16 2 -2 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

10 4 10 8 -4 

073 «Менеджмент» 65 - 72 1 -1 

053 «Психологія» 10 4 - - +4 

281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

30 1 - - +1 

ВСЬОГО: 190 32 251 47 -15 
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Виконання ліцензованих обсягів  

для отримання освітнього ступеня «Магістр» за державним замовленням 
Таблиця 5 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Спеціальність 2019 рік 2018 рік  

Різниця Запланований 

набір 

Зараховано Запланован

ий набір 

Зараховано 

081 «Право» 

 

15 15 0 0 +15 

262 «ПД» 20 15 0 0 +15 

ВСЬОГО: 35 30 0 0 +30 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
262 «ПД» 90 90 125 125 -35 

РАЗОМ: 160 150 125 125 +25 
 

Остаточні дані щодо результатів проведення вступної кампанії 2019 року 

будуть узагальнені на початок вересня 2019 року. 

 

 

XI. ОСНОВНІ ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

УНІВЕРСИТЕТУ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Основними пріоритетними напрямками роботи університету у 

наступному 2019-2020 навчальному році визначено такі: 

– вдосконалення організації навчально-виховного процесу та вжиття 

заходів щодо підвищення рівня службової, навчальної та виконавчої 

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; 

– 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; 

– включення збірника наукових праць «Науковий вісник ДДУВС» з 

категорії «В» до категорії «Б» переліку фахових наукових видань України 

відповідно до вимог МОН України; 
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– проведення прес-конференцій, брифінгів, участь у суспільних 

телепередачах на актуальну тематику згідно із запитами ЗМІ; 

– продовження співпраці з Центром міжнародних юридичних студій                    

(м. Зальцбург, Австрія) для проведення курсів лекцій з вивчення 

американського права студентами, курсантами, слухачами магістратури та 

науково-педагогічними працівниками ДДУВС; 

– продовження роботи з Консультаційною місією Європейського Союзу в 

Україні та Канадською поліцейською місією  для участі у тренінгах та обміну 

досвідом у підготовці поліцейських; 

– продовження роботи з організації співробітництва з Консультаційною 

місією Європейського Союзу в Україні в рамках програми міжнародної 

технічної допомоги для участі у тренінгах із залученням міжнародних експертів 

відповідно до кращих європейських практик, із CEPOL (Агентство 

Європейського Союзу з підготовки правоохоронних органів) – для участі у 

програмах обміну фахівців ДДУВС, ОБСЄ – для залучення міжнародних 

експертів до заходів університету, у тому числі для проведення лекцій 

курсантам та студентам; 

–  підписання Декларації про співпрацю з Академією МВС Республіки 

Болгарія та Академією поліцейських сил Братислави. Головна мета цієї 

співпраці – обмін досвідом роботи з базової та спеціальної підготовки 

працівників поліції, вдосконалення наукової співпраці, участь у сумісних 

міжнародних проектах; 

– реалізація здобуття вищої освіти студентами Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ в університеті ім. Яна 

Кохановського у м. Кельце Республіка Польща за програмою «Подвійний 

диплом»; 

– встановлення наукових контактів не тільки у рамках дійсних угод про 

співпрацю з навчальними закладами-партнерами, а й між фахівцями із різних 

напрямів для участі у реалізації сумісних проектів;    

–  активізація роботи університету в отриманні міжнародних грантів, 

державних премій, стипендій тощо; 

– активізація підготовки наукових статей до видань, що індексуються     

в наукометричних базах даних Scopus/ Web of Science; 

– системне залучення науково-педагогічних працівників університету до 

програм стажування за кордоном; 

– активізація участі науковців університету у конкурсах на здобуття 

премій, стипендій різного рівня (державного та регіонального); 

– активізація роботи щодо запобігання і протидії корупції в рамках 

реалізації антикорупційної програми; 

– 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. 

 

 



 


