ПЛАН
реалізації Стратегії розвитку
«Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 2018 - 2028»
Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

2

3

4

№ з/п

1

1

2
3

І. ОСВІТА
Запровадження підготовки фахівців за новими спеціальностями та освітніми рівнями
Розширити перелік спеціальностей (спеціалізацій) завдяки
За наявності
Факультети,
формуванню різноманітних освітніх ирограмм з врахуванням
можливості
кафедри
вимог національних та міжнародних стандартів вищої освіти
та очікувань потенційних роботодавців
Запровадити дуальну систему навчання
Протягом
НМВ,
2022 року
факультети
Розробити
проекти
спільних
магістерських
освітньоПротягом
Факультети
професійних
програм
подвійного
дипломування
із
2021 року
закордонними партнерами

4
5
6

7

8
9

10

11

Організація навчання, орієнтованого на
Забезпечувати участь здобувачів у науково-дослідній роботі у
провідних закладах вищої освіти України і за кордоном та
отримання дипломів як в Україні, так і вузів-партнерів
Постійне оновлення та розширення варіативності навчальних
компонентів освітніх програм
Запровадити систему перегляду освітніх програм із
залученням
досвідчених
фахівців
певних
підрозділів
Національної поліції.
Започаткувати цикл тренінгів для здобувачів вищої освіти,
орієнтованих на формування в них досвіду самостійної
побудови освітньої траєкторії та вироблення навичок навчання
впродовж усього життя
Надавати можливість здобувачам вищої освіти приймати
участь у внутрішньому забезпеченні якості
Розробити та запровадити порядок взаємовідносин та розгляду
скарг «здобувач вищої освіти - науково-педагогічний
працівник»
Розширити співпрацю та створити Центр працевлаштування
випускників університету

здобувачів вищої освіти
Щороку протягом
ВОНР, нмв,
2018-2028 років
факультети,
відділення міжнародних зв’язків
Щороку протягом
Кафедри
2018-2028 років
Щороку протягом
Факультети,
2019-2020 років
кафедри,
НМВ
Протягом
Факультети,
2022 року
кафедри

Щороку протягом
2018-2028 років
Протягом
2020 року
Протягом
2026 року

Інформатизація освітнього процесу
Створити та забезпечити розвиток персональних навчальних
Щороку протягом
середовищ з використанням соціальних мереж (використання
2022-2024 років
Twitter технологій) та хмарних сервісів, а також забезпечення
їх взаємодії з АСУ «Електронний деканат» та «Електронна
бібліотека»

2

НМВ
ВОНР,

нмв
Відділ довузівської підготовки,
профорієнтаційної роботи та
сприяння працевлаштуванню
випускників (ВДППРСПВ)
ІТВ

12
13
14

15

16

17
18
19
20

Створити та запровадити в освітній процес систему
Щороку протягом
автоматичного запису здобувачів вищої освіти на вибіркові
2022-2024 років
дисципліни
Впровадити в навчальний процес самостійну роботу студентів
Протягом
на основі активного використання
інформаційних і
2021 року
комунікаційних технологій
Створити додаткові комп’ютерні класи та забезпечити робочі
Протягом
місця необхідним апаратним та програмним забезпеченням
2020 року
Створити онлайн-курси та організувати систему підвищення
Протягом
кваліфікації науково-педагогічних
працівників
щодо
2020 року
використання
засобів
інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній діяльності
Популяризація та доступність освітнього процесу
Удосконалити систему ефективного інформування здобувачів
Щороку протягом
вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників,
2018-2028 років
батьків, інших зацікавлених осіб про основні події, заходи,
навчальні програми в університеті, освітні та наукові
досягнення
Популяризувати освітні програми та наукові проекти
Щороку протягом
університету
2018-2028 років
Проводити гірофесійно-орієнтаційну роботу 3 молоддю
Щопівріччя
шляхом організації олімпіад і конкурсів, тематичних квестів та
протягом
інших форм довузівської підготовки
2018-2028 років
Створити мережі профільних класів в загальноосвітніх
Протягом
навчальних закладах міста га області
2019 року
Розробити просвітницькі проекти для населення регіону щодо
Щороку протягом
правових питань різних сфер життя
2018-2028 років

з

ІТВ,

нмв
ІТВ,

нмв
вмз,
ІТВ
Відділ кадрового забезпечення,
факультети, кафедри
університету, ІТВ

Відділ довузівської підготовки,
відділення зв’язків 3
громадськістю

Відділ довузівської підготовки
Відділ довузівської підготовки,
факультети,
кафедри
Відділ довузівської підготовки
Факультети,
кафедри

Підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним
фаховим стандартам та вимогам
Удосконалити матеріально-технічну базу університету з
Щороку протягом
вмз
21 урахуванням його спеціалізації (створення нових полігонів,
2018-2028 років
тренінгових центрів, лабораторій тощо)
Налагодити інституціональні зв'язки у системі освіти регіону
Відділ довузівської підготовки,
22 школа - університет-роботодавець
Відділ кадрового забезпечення,
факультети, кафедри
Розширити
бази
підвищення
кваліфікації
науковоЩороку протягом
Відділ кадрового забезпечення,
23 педагогічних працівників за фаховим спрямуванням їх
2018-2028 років
факультети,
наукових інтересів
кафедри
Впровадити в освітній процес інтерактивні форми і методи
Щороку протягом
НПП,
навчання,
новітні
інформаційні
та
тренінгові
технології
2018-2028 років
кафедри,
24
навчання на основі особистісного та компетентіснонмв
орієнтованого підходів
Протягом
нмв
25 Удосконалити внутрішню систему забезпечення якості освіти
в університеті
2020 року
Протягом
ВОНР
26 Удосконалити процедури рейтингування науково-педагогічних
працівників університету
2019 року
Протягом
Кафедри,
27 Запровадити процедури рейтингування здобувачів вищої
освіти університету
2019 року
факультети
Розширити бази даних підприємств, установ й організацій
Щороку протягом
Кафедри,
28 щодо проходження практичної підготовки здобувачів
2018-2028 років
факультети,
НМВ
Запровадження принципів дистанційного, змішаного та онлайн-навчання
Використовувати
системи
Моосіїе
для
забезпечення
Протягом
Кафедри,
29
самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти
2020 року
факультети,
університету
нмв

4

ЗО
31
32
33

34

35
36
37

38

39

Оновлювати програмне та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу
Створити спеціалізований структурний підрозділ - Центр
дистанційного навчання
Підготовити викладачів-тьюторів
Запровадити змішане навчання (використання ресурсного
дистанційного
курсу
та
індивідуальних
аудиторних
консультації)
Створити платформи для реалізації дистанційних онлайнкурсів підготовчого відділення університету

Щороку протягом
2018-2028 років
Протягом
2020 року
Протягом
2020 року
Протягом
2022 року

нпп,
кафедри
Відділ кадрового забезпечення
Кафедри
Центр дистанційного навчання

Протягом
2022 року

Центр дистанційного навчання,
НПП,
відділ довузівської підготовки
Розширення категорії здобувачів за рахунок навчання в університеті іноземних студентів
Популяризувати освітні послуги університету за кордоном та
Щороку протягом
Відділення організації
активізувати рекрутації іноземних громадян
2020-2022 років
підготовки іноземних громадян
Запровадити підготовку іноземців за певними спеціальностями
Протягом
Факультети,
2019 року
НМВ
Підготувати та розмістити на офіційному сайті університету
Щороку протягом
НПП,
описів освітніх програм і дисциплін (сіллабусів) англійською
2020-2022 років
кафедри,
мовою
факультети
Створити дистанційні курси з української мови для іноземців
Щороку протягом
НПП,
зокрема з використанням он-лайн нового навчання
2020-2022 років
кафедри,
відділення організації
підготовки іноземних громадян
Покращити
матеріально-технічні
бази для
підготовки
Щороку протягом
Відділення організації
іноземних громадян
2020-2022 років
підготовки іноземних громадян,

вмз
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II. НАУКА
40
41
42

43

44

45

46
47
48

49

Створити науково-дослідні центри та лабораторії
Встановити зв’язки з міжнародними фондами, установами і
організаціями відповідного напряму
Активізувати
роботу
Навчально-наукової
лабораторії
дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення
тендерної рівності у напрямку розширення міжнародної
співпраці
Організувати та проводити на базі університету науковопрактичні заходи (семінари, круглі столи, конференції,
форуми)
Провести моніторинг перспективної тематики наукових
досліджень
та
здійснити
реєстрацію
нових
загальноуніверситетських наукових тем
Забезпечувати діяльність спеціалізованих вчених рад із
захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня доктора наук
Створити Науково-дослідний центр європейського права
Сприяти
реєстрації
науково-педагогічних
працівників
університету у наукових базах даних
Сприяти вивченню науково-педагогічними працівниками
іноземних мов та отримання ними відповідних сертифікатів не
нижче рівня В2
Здійснювати підготовку та опублікування зарубіжних
колективних монографій, наукових статей у виданнях, що
входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science
6

За наявності
можливості
Щороку протягом
2018-2028 років
Щороку протягом
2019-2020 років

Проректор за напрямом,
факультети
ВОНР, вмз,
факультети, кафедри
Завідувач лабораторії

Щороку протягом
2018-2028 років

ВОНР, ВМЗ,
факультети, кафедри

Протягом
2018 року

ВОНР,
факультети,
кафедри
Проректор за напрямом,
голови спеціалізованих вчених
рад
Проректор за напрямом,
ВОНР
ВОНР,
факультети, кафедри
Проректор за напрямом,
факультети, кафедри, кафедра
українознавства та іноземних мов
Проректор за напрямом,
ВОНР,
факультети, кафедри

Щороку протягом
2018-2028 років
До 2026 року
До 2018 року
Щороку протягом
2018-2028 років
Щороку протягом
2018-2028 років

50

51

52
53
54

55

56

57

58
59
60

Брати участь у конкурсах на отримання
проведення науково-дослідницької роботи

грантів

для

Щороку протягом
2018-2028 років

Брати участь у програмах стажування за кордоном

Щороку протягом
2018-2028 років

Створити веб-сторінку Наукового вісника ДДУВС

Протягом
2018 року
Щороку протягом
2018-2028 років
Щороку протягом
2019-2028 років

Забезпечити пролонгацію індексування Наукового вісника
ДДУВС у наукометричній базі Index Copernicus
Здійснити заходи щодо включення періодичного наукового
видання Науковий вісник ДДУВС до переліку фахових видань
України категорії «Б»
Проводити семінар з питань участі у грантових програмах,
публікації наукових статей у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та участі у
стажуваннях за кордоном
Забезпечити постійне наповнення репозитарію університету
навчально-науковими
працями
науково-педагогічних
працівників університету
Створити цикл науково-популярних відеолекцій науковопедагогічних
працівників
і
наукових
співробітників
університету
Здійснювати співпрацю з КПНЗ «Мала академія наук
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
Створити робочу групу для реалізації проекту наукового
порталу університету
Створити модуль «Електронний формуляр читача»
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Проректор за напрямом,
ВОНР,
факультети, кафедри
Проректор за напрямом,
ВОНР,
факультети, кафедри
ВОНР,
ІТВ
Проректор за напрямом,
ВОНР
Проректор за напрямом,
ВОНР

Щороку протягом
2018-2028 років

ВОНР,
Рада молодих вчених
університету

Щоквартально
протягом
2018-2028 років
До 2022 року

Загальна бібліотека, ІТВ,
кафедри

Щороку протягом
2018-2028 років
До 2025 року

Проректор за напрямом,
ВОНР
Проректор за напрямом,
ВОНР
Загальна бібліотека

До 2026 року

Факультети,
кафедри

61

62

63

64

65
66

67
68

Упровадити
матеріалів

сервіс

надання

інформаційно-аналітичних

До 2027 року

III. ВИХОВНИЙ ПІРОЦЕС
Сприяти успішній адаптації та самореалізації особистості до
Щороку протягом
умов освітнього процесу ДДУВС і проходження служби в
2018-2028 років
органах Національної поліції України
Проводити із здобувачами вищої освіти роз’яснювальну та
Щороку протягом
індивідуально-виховну роботу, спрямовану на формування
2018-2028 років
високих моральних і професійно необхідних якостей на
історичних традиціях українського народу, свідомого
ставлення до виконання службових обов’язків, гордості за
належність до правоохоронних та правозахисних органів
Проводити профілактичні лекції та бесіди з пропагування
Щороку протягом
здорового способу життя, роз’яснення наслідків вживання
2018-2028 років
тютюнових виробів та алкогольних напоїв, немедичного
вживання наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів,
інших токсичних речовин
IV. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Формувати кадровий потенціал відповідно до ліцензійних
Щороку протягом
вимог надання освітніх послуг у галузі вищої освіти
2018-2028 років
Удосконалити систему актуалізації практичних знань науковоЩороку протягом
педагогічними працівниками, які здійснюють підготовку
2018-2028 років
фахівців для Національної поліції України
V. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УНІВЕРСИТЕТУ
Виконувати фінансування згідно з кошторисами, планами
Щороку протягом
робіт Міністерства внутрішніх справ України
2018-2028 років
Розширити надання освітніх платних послуг
Щороку протягом
2018-2028 років
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ІТВ,
загальна бібліотека
Відділення психологічного
забезпечення
Відділ кадрового забезпечення,
факультети

Відділ кадрового забезпечення,
факультети

Відділ кадрового забезпечення,
факультети
Відділ кадрового забезпечення,
факультети

ВФЗБО
Проректор за напрямом,
ВФЗБО

69

70
71
72

Підтримувати механізм прозорого розподілу коштів на
матеріально-технічне постачання, ремонтні й будівельні
роботи з урахуванням стратегічних напрямків розвитку
університету
Здійснювати перегляд вартості оренди та можливостей
зростання доходів від цього джерела
Збільшити перелік поліграфічних послуг, поширювати власну
друковану продукцію та розробляти поліграфічний дизайн
Забезпечувати моральне та матеріальне стимулювання
працівників університету

Щороку, протягом
2018-2028 років

Проректор за напрямом,
ВФЗБО

Щороку протягом
2018-2028 років
До 2020 року

Проректор за напрямом,
ВФЗБО
Проректор за напрямом,
ВФЗБО
Проректор за напрямом,
ВФЗБО

Щороку протягом
2018-2028 років

Схвалено на засіданні конференції трудового колективу ДДУВС 28.08.2018, протокол № 1
Примітка: заходи, передбачені Планом, відображаються у Плані основних заходів університету, Планах роботи структурних
підрозділів

Проректор

Л.Р. Наливайко
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