
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

Освітня програма 37433 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

209

Повна назва ЗВО Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код ЗВО 08571446

ПІБ керівника ЗВО Фоменко Андрій Євгенович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

dduvs.in.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/209

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

37433

Назва ОП Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 

Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 
превентивної діяльності

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції; кафедри універсистету, 
науково-педагогічні працівники яких 
забезпечують освітній процес для здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за кошти 
державного бюджету

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 147924
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ПІБ гаранта ОП Шаблистий Володимир Вікторович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

shablystyi@dduvs.in.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(097)-575-78-31

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(066)-024-37-68

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 
розроблена у 2017 році у зв’язку із виключенням такого напряму із галузі знань 081 «Право». До 
цього здійснювалася підготовка «правознавців» та «правоохоронців» як майбутніх поліцейських із 
вищою юридичною освітою. Пропонована ОПП, з моменту започаткування, оновлювалася двічі - у січні 
та червні 2019 року. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 359 291 60 0 0

2 курс 2018 - 2019 193 110 60 0 0

3 курс 2017 - 2018 184 19 145 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

16942 Правоохоронна діяльність
37433 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

другий 
(магістерський) 
рівень

18759 Правоохоронна діяльність

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 59862 12494

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

59862 12494

Приміщення, які 0 0
Сторінка 3



використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

Приміщення, здані в 
оренду 

0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма ОПП_262_бакалавр_поліц-
2019.pdf

bF+dqwXYfhfbNS+I7+IIlP/oN6GtSjOpGI2GYiqihgk=

Навчальний план за 
ОП

ПД_ІНП.pdf BkJLdVyjfTsEoHXHmOtckWS+eUmHNRBLbvt4k0Obw+M=

Навчальний план за 
ОП

КП_ІНП.pdf LIi09puqu4cU68XQImepWw1K2d/cgmiZp4X+YyF8xwU=

 
9.  Інформація про наявність в акредитаційній справі інформації з обмеженим дос т упом

Справа містить інформацію з обмеженим доступом
 

Зазначте, які частини відомостей про самооцінювання містять інформацію з обмеженим доступом, до якого 
виду інформації з обмеженим доступом вона належить та на якій підставі (із зазначенням відповідних норм 
законодавства та/або реквізитів рішення про обмеження доступу до інформації)

 
Частина 

відомостей про 
самооцінювання, 

яка містить 
інформацію з 
обмеженим 
доступом

Вид інформації з 
обмеженим 
доступом

Опис інформації, 
доступ до якої 

обмежений

Підстава для 
обмеження 
доступу до 
інформації

Навчально-
методичний 
комплекс навчальної 
дисципліни 

cлужбова Режим таємності Перелік відомостей, 
що становлять 
службову 
інформацію в 
системі МВС України 
( Затверджено 
Наказом МВС України 
від 27 травня 2016 
року №432 )

Навчально-
методичний 
комплекс навчальної 
дисципліни 

cлужбова Оперативно-
розшукова 
діяльність

Перелік відомостей, 
що становлять 
службову 
інформацію в 
системі МВС України 
( Затверджено 
Наказом МВС України 
від 27 травня 2016 
року №432 )

 
1. Проектування та цілі освітньої програми

 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Головною метою освітньо-професійної програми (далі – ОПП) є підготовка висококваліфікованих 
офіцерів поліції, які мають ґрунтовні й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, застосування 
яких у практичній діяльності надасть змогу вирішувати завдання, які покладені на Національну 
поліцію щодо охорони публічного порядку та забезпечення публічної безпеки, організації роботи 
дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення 
домашнього насильства, діяльності поліції по забезпеченню прав людини, запобігання вчиненню 
правопорушень дітьми та проявам небезпеки відносно них, протидії загально-кримінальній 
злочинності. 
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Застосування майбутніми правоохоронцями набутих компетентностей сприятиме утвердженню 
верховенства права в Україні – як вміння убезпечити права і свободи людини і громадянина від 
свавільного втручання держави і забезпечувати людську гідність шляхом свідомого 
правозастосування як норм права, так й врахування звичаїв, традицій та ін. 
Особливості (унікальність) цієї ОПП полягає в тому, що роботодавець в особі МВС України визначив 
ДДУВС базовим для підготовки працівників превентивної діяльності та ювенальної превенції 
Національної поліції.
Саме ця особливість відображена в цілях ОПП – підготовка фахівців превентивної діяльності, 
ювенальної превенції та кримінальної поліції Національної поліції, що, у найближчому майбутньому, 
призведе до необхідності доповнення їх професійних компетентностей навичками щодо роботи з 
ЄРДР у справах про кримінальні проступки (переступи).
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Згідно із Концепцією освітньої діяльності ДДУВС на період до 2020 року (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/concept.pdf) та його Статутом (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/statut.pdf), Університет покликаний забезпечити досягнення мети його освітньої 
діяльності, привести останню відповідно до сучасних стандартів та забезпечити 
конкурентоспроможність Університету на вітчизняному ринку освітніх послуг; максимальне сприяння 
вирішенню завдань удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів для МВС України, Національної 
поліції, інших правоохоронних та правозахисних органів, суду, юридичних служб підприємств, 
установ та організацій шляхом реалізації його освітніх та наукових програм.
В пропонованій ОПП конкретизовано вимоги до посад підрозділів Національної поліції, на які 
призначаються 100 % випускників програми (повна працевлаштованість).
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Ректор Університету разом із проректорами та деканами факультетів постійно проводить зустрічі зі 
здобувачами вищої освіти усіх курсів і факультетів. Курсанти у свою чергу запитують про 
перспективи стажування за кордоном, можливості проходження практики та особливості 
навчального процесу. Ректор завжди відкритий для спілкування зі здобувачами, і кожен бажаючий 
має змогу зустрітися з ним особисто. Університет, ґрунтуючись на аналізі рекомендацій випускників, 
курсантів, вимог МВС України трансформує навчальний план та програми навчальних дисциплін, 
забезпечуючи зворотній зв’язок із колишніми здобувачами освіти (випускники за спеціальністю за 
запровадження ОПП). При започаткуванні експерименту влітку 2019 року щодо двох років денної 
форми навчання, а третій – заочної, абсолютна більшість курсантів підтримали ініціативу та 
погодились на майже річне стажування на посаді патрульних поліцейських з відповідною оплатою 
праці, а вже потім, у випадку успішної атестації, виконання обов’язків за посадами дільничних 
офіцерів поліції, інспекторів ювенальної превенції, оперуповноважених карного розшуку або інших 
посад превентивної діяльності. 

- роботодавці
ОПП оновлена на основі типової ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», яку затвердив 
безпосередній роботодавець – МВС України (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/op/standarts/6-262-TP.pdf). Основною вимогою виступає необхідність 
підготовки не просто поліцейського, а вузькокваліфікованого фахівця, який щоденно комунікуватиме 
з різними представниками суспільства. Для задоволення інтересів та пропозицій роботодавців, 
посилено якісний бік освітнього процесу, практичний вимір підготовки, впроваджено актуальні 
навчальні дисципліни, які відповідають потребам професії.

- академічна спільнота
За пропозиціями керівників кафедр, які приймають участь у підготовці курсантів за ОПП, побажань 
самих курсантів в освітній процес постійно впроваджуються різні види та методи навчання для більш 
глибокого проникнення в проблематику професійної діяльності, такі як ділова гра «Лінія-102», 
комплексні штабні навчання, квести, практичні заняття в нічний час, проведення навчальних судових 
засідань, що забезпечує підвищення якості отриманих результатів навчання за ОПП.

- інші стейкхолдери
Враховувались пропозиції, які були викладені в аналітичних звітах державних органів та органів 
місцевого самоврядування, дослідженнях громадських організацій, публічних виступах та інтерв’ю 
представників професійної спільноти (ICTAP, OSCE). 
Революція гідності та російська збройна агресія створили надпотужний соціальний запит 
українського народу на формування особистості правоохоронця нової генерації, який служить не 
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державі, а народові.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 
розроблена у 2017 році у зв’язку із виключенням такого напряму із галузі знань 081 «Право». 
Фактично до цього здійснювала підготовка «правознавців» та «правоохоронців» як майбутніх 
поліцейських із вищою юридичною освітою. 
Зараз маємо ситуацію, що випускник отримує диплом бакалавра з правоохоронної діяльності, який не 
дає йому доступу до юридичних професій (слідчий, прокурор, суддя, адвокат, нотаріус), проте дає 
право працювати в інших правоохоронних органах, в нашому випадку – Національна поліція. 
З одного боку, акцентуація на начальних дисциплінах, які формують навички захисту прав і свобод 
громадян, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, з іншого – 01 липня 2020 року 
вступають в силу так звані «кримінальні проступки», дізнання по яким будуть здійснювати 
випускники ОПП, які не володіють відповідними навичками у повній мірі. Фактично дільничний офіцер 
поліції стане слідчим без юридичної освіти. 
Саме тому у найближчих півроку обсяг програми буде змінено в бік навчальних дисциплін 
кримінально-правового блоку (навичками щодо роботи з ЄРДР у справах про кримінальні проступки 
(переступи).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Університет є відомчим ЗВО системи МВС України зі специфічними умовами навчання. Пропонована 
ОПП направлена на підготовку фахівців у галузі 26 «Цивільна безпека»,  спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», та має дві прикладні орієнтації, які враховують саме галузевий аспект 
роботи випускників.
Більшість здобувачів, які навчаються на ОПП, є жителями Дніпропетровської та Запорізької областей, 
так званого Придніпровського регіону. Ці індустріально розвинені області (сільське господарство яких 
також має свої особливості) є одними із найгірших за криміногенною обстановкою. На регіональні 
особливості і направлена підготовка здобувачів, які будуть надавати поліцейські послуги саме в цих 
областях. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП було враховано досвід 
закордонних навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських (Академія МВС Грузії, 
Академія МВС Республіки Болгарія, Асоціація європейських поліцейських коледжів та ін., з якими 
підписано договори про співпрацю) (https://dduvs.in.ua/mizhnarodna-diyalnist/nashi-partneri-our-
partners/). 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховано типову ОПП 
«Правоохоронна діяльність (поліцейські)», яку затвердив безпосередній роботодавець, та участь у 
розробці якої приймали представники всіх ЗВО МВС України.
ОПП є динамічною, свідчення чого в тому числі є внесення низки змін до навчальної програми 
«Тактико-спеціальна підготовка» та розроблення методичних рекомендацій щодо організації та 
проведення практичних занять з тактико-спеціальної підготовки у нічний час, на що отримано 
виключно позитивні відгуки курсантів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 
Правоохоронна діяльність відсутній. ОПП розроблялася та оновлюється відповідно до типової ОПП 
«Правоохоронна діяльність (поліцейські)» за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність першого 
(бакалаврського) рівня та типових навчальних планів з цієї спеціальності, затверджених МВС України 
(роботодавцем) (https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/op/standarts/6-262-TP.pdf).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
В ОПП заначено, що результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа 
після завершення навчання.
Випускники повинні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми поліцейської 
діяльності щодо протидії загальнокримінальній злочинності, гендерно обумовленому насильству, 
профілактика правопорушень серед неповнолітніх та ін., що передбачає застосування напрацювань в 
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першу чергу наук адміністративно-правового та кримінально-правового блоку.
Для цього випускник повинен мати концептуальні наукові та практичні знання щодо відмінностей 
правомірної та неправомірної поведінки та кваліфікації останньої; поглиблені когнітивні та практичні 
уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних 
спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері поліцейської діяльності в першу чергу щодо 
протидії злочинності; спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 
непередбачуваних робочих контекстах (вирішення конфліктів із забезпеченням особистої безпеки, 
накладення адміністративних стягнень, застосування заходів впливу тощо); здатність продовжувати 
навчання із значним ступенем автономії, враховуючи постійне оновлення законодавства.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
180

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
100

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
45

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності, оскільки: 
1. Офіцер Національної поліції України має відчувати де починаються моральні аспекти його 
діяльності і в чому полягає його соціальна роль та особиста відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності. Тому програмою передбачено блок навчальних дисциплін соціально-
гуманітарної підготовки.
2. Правоохоронна діяльність здебільшого здійснюється за допомогою застосування заходів примусу, 
визначених у конкретному законі, і застосовування яких повинно суворо відповідати нормам закону 
та моралі – передбачено опанування знаннями у галузі юриспруденції, криміналістики, оперативно-
розшукової діяльності та ін. 
3. Для розвитку умінь, навичок та професійних компетентностей щодо здатності виконувати завдання 
з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку в підготовці 
фахівців зазначеної спеціальності передбачено комплексне вивчення та ступеневе формування 
спеціальних знань та навичок застосування заходів фізичного впливу, правомірного застосування 
вогнепальної зброї, прийомів самозахисту та рукопашного бою у реальних обставинах професійної 
діяльності, у тому числі в умовах значних фізичних і психічних навантажень. Реалізація зазначеного 
здійснюється за рахунок викладання навчальних дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», 
«Вогнева підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».
Згідно з предметною областю спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» об’єктом вивчення в 
рамках ОПП є: спрямованість на підготовку висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, 
які мають оволодіти знаннями, уміннями, навичками у сферах забезпечення прав і свобод людини, 
охорони державного кордон, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, публічної 
безпеки і порядку застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-
технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності, протидії діяльності незаконних 
воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій, протидія 
нелегальній (незаконній) міграції.
Теоретичний зміст предметної області ОПП складають: поняття, концепції, принципи і методи, які 
використовуються у процесі здійснення правоохоронної діяльності. Здобувач вищої освіти має 
оволодіти методами, методиками та інноваційними технологіями правоохоронної діяльності, 
системного підходу до вирішення завдань із забезпечення прав і свобод людини, публічної безпеки і 
порядку.
Реалізація освітніх компонентів передбачає поєднання лекційних занять з виконанням семінарських, 
практичних робіт, курсових робіт. Особливий акцент зроблено на складанні спеціалізованих задач та 
практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності, що передбачає застосування теорій та 
методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування роботи, що характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Разом з тим ОПП передбачає вивчення дисциплін 
гуманітарного циклу.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Кількість навчальних дисциплін за вибором курсантів у межах, передбачених відповідною освітньою 
програмою, становить не менше, як 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 
цього рівня вищої освіти. Вибіркові навчальні дисципліни, як правило, формуються у пакети за 
циклами із зазначенням навчального семестру та кількості дисциплін, необхідної для обрання з 
кожного пакету.
Курсанти, які здобувають освіту на ОПП, закріплені за підрозділами Національної поліції, які їх 
направили на навчання, проходять навчання та практичну підготовку в Університеті. Враховуючи це, 
індивідуальна освітня траєкторія курсанта формується відповідно до професійних компетентностей 
та особистого потенціалу з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і 
досвіду. Зокрема, наукова діяльність, фізична та вогнева підготовка, схильність до вивчення 
іноземних мов тощо. 
Можливість формування вільної траєкторії забезпечується різноманітністю завдань індивідуальної та 
самостійної підготовки, роботою наукових гуртків, участю в змаганнях, олімпіадах, конкурсах, 
конференціях тощо, результати якої зараховуються на підставі Положення про порядок визнання в 
ДДУВС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/polog/p20_2.pdf).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Механізм та етапи процедури вибору навчальних дисциплін закріплено у оновленому Положенні про 
організацію освітнього процесу у ДДУВС, затвердженому наказом ДДУВС 05.09.2019 № 762 
(http://www.dduvs.in.ua/navchalnij-protses/normativno-pravovi-akti-z-organizatsiyi-navchalnogo-protsesu-v-
universiteti/), підпунктами 2.12.6-2.12.15 пункту 2 «Організаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу»; 
ОПП та навчальний план розроблено відповідно до Типового навчального плану МВС України за 
Типовою ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» зі спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність», згідно з якими передбачена можливість вибору блоку навчальних дисциплін, які містять 
перелік освітніх компонентів для підготовки майбутніх працівників підрозділів Національної поліції 
(тобто роботодавець сам вказав на ті дисципліни за вибором курсантів, що мають сформувати у них 
чіткі професійні компетентності). Перелік дисциплін за вибором курсанта за ОПП тут 
https://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/dvv/9-262-bak-police/.
На етапі вступної кампанії під час профорієнтаційної роботи кандидати на вступ до закладів вищої 
освіти структури МВС обирають свій кар’єрний шлях у підрозділах Національної поліції, де 
ознайомлюються з можливими прикладними орієнтаціями за освітньою програмою. Залежно від 
вибору здобувача він зараховується на навчання за обраним направленням, яке має прикладну 
орієнтацію, зокрема ювенальна превенція, превентивна діяльність, кримінальна поліція. За обраною 
прикладною орієнтацією курсанти розподіляються на взводи, які зобов’язані освоїти певний набір 
(блок) освітніх компонентів.
Право на вільний вибір іншого блоку освітніх компонентів реалізується шляхом подання курсантом 
рапорту на ім’я ректора та задовольняється шляхом переведення курсанта до іншого взводу, склад 
якого опановує інший блок освітніх компонентів. Таким чином, якщо курсант (здобувач освітньої 
програми) в процесі навчання переорієнтується, він має можливість змінити свій вибір, який був 
зроблений до початку навчання. Це здійснюється на підставі Положення про визначення академічної 
різниці та перезарахування навчальних дисциплін (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/polog/pologn.pdf) у ДДУВС та Положення про переведення студентів на 
вакантні місця державного замовлення https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/polog/pologennia.pdf.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Практична підготовка курсантів у підрозділах Національної поліції (Нац.Пол.) є невід’ємною 
складовою вищої освіти та здійснюється з метою закріплення і вдосконалення теоретичних знань, 
набуття практичних умінь, навичок і компетентностей, зміцнення мотивації до подальшої професійної 
діяльності. Практична підготовка курсантів здійснюється на підставі угод про співпрацю, укладених 
між Університетом та відповідними органами Нац.Пол. та Положення про практичну підготовку 
курсантів (слухачів) ДДУВС (https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/20150807/3.pdf.).
Для курсантів першого курсу навчальна практика проводиться з метою ознайомлення зі службовою 
діяльністю підрозділів Національної поліції, їх служб; формування розуміння специфіки майбутньої 
професійної діяльності, основ для подальшого засвоєння матеріалу під час вивчення спеціальних 
дисциплін; набуття практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам обраної професії.
Стажування проводиться для курсантів випускного курсу з метою поглиблення та закріплення 
отриманих курсантами теоретичних знань; формування наочної уяви стосовно місця та характеру 
майбутньої професійної діяльності, організації, методики і тактики діяльності підрозділів та служб 
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Нац.Пол., форм їх взаємодії; набуття практичних навичок роботи на конкретній посаді, досвіду 
організаторської, службової та виховної роботи.
З метою набуття та вдосконалення курсантами практичних навичок, пов'язаних із їхньою майбутньою 
професійною діяльністю проводяться й додаткові види практичної підготовки.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
ОПП містить низку освітніх компонентів, які сприяють набуттю не лише суто професійних навичок, 
але і соціальних навичок, зокрема, критичне мислення, здатність навчатися протягом усього життя, 
науково-дослідницька діяльність, написання курсових робіт, стажування, ознайомча та навчальна 
практика; адаптивність; соціальний інтелект та ін.
Акцент саме на цих навичках обумовлений, з одного боку, світовими тенденціями ринку праці, а з 
іншого – специфікою предметної області ОПП, яка характеризується постійною появою неочікуваних 
викликів від правопорушників та постійною відсталістю законодавця щодо реагування на них, що 
вимагає від випускників неординарних підходів та рішень, але в межах правового поля.
Найголовніше – на підставі опитування курсантів та врахування думки офіцерів-вихователів (на 
кожному курсі передбачено посаду начальника курсу, його заступника та командира взводу 
(офіційно посади провідного фахівця та фахівця факультету), які відповідають за виховання 
майбутніх поліцейських)), з найавторитетніших курсантів обирають молодших командирів, що є 
класичним прикладом «teambuilding» протягом усіх років навчання командної роботи. 
Служба в добових нарядах, виконання інших видів робіт сприяє усвідомленню складності майбутньої 
професії та готовності до неї.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
ОПП розроблена в тому числі відповідно до Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)О 5162.0.84.24–2018 Професія: Поліцейський (за спеціалізаціями) Код: 5162, Кваліфікації: 
поліцейський (за спеціалізаціями), який затверджено Наказом МОН України від 21.06.2018 №669 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-
programi/zatverdzheni-standarti-profesijnoi-osviti-2018). 
Курсанти І курсу ОПП опановують навчальні дисципліни відповідно навчального плану, розробленого 
на підставі цього стандарту, та після складання екзаменів отримують сертифікат про допуск до 
самостійного несення служби. Окремі із дисциплін в межах первинної професійної підготовки 
зараховуються вже в межах ОПП (наприклад, навчальна дисципліна «Толерантність та 
недискримінація в роботі поліцейських»).
Підготовка майбутніх правоохоронців для підрозділів превентивної діяльності передбачає отримання 
здобувачами базових знань і умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної 
діяльності дільничних офіцерів поліції, інспекторів ювенальної превенції та кримінальної поліції. Тому 
при розробці ОПП були враховані основні положення та вимоги Інструкції з організації діяльності 
дільничних офіцерів поліції, яка затверджена наказом МВС України від 28.07.2017 № 650 та Інструкції 
з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України яка затверджена 
наказом МВС України від 19.12.2017 № 1044. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
При розробці навчального плану підготовки здобувачів за ОПП «Правоохоронна діяльність 
(поліцейські)» були враховані вимоги щодо збільшення годин на самостійну роботу здобувача до 2/3 
кредиту ЄКТС. Також враховано, що орієнтовна кількість годин аудиторних занять в одному кредиті 
ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до 33%.
Загальна частка аудиторної роботи при підготовці здобувачів за ОПП знаходиться на рівні 44%, при 
цьому частка самостійної роботи дорівнює 56%.
З окремих навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, таких як: «Тактико-
спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», кількість 
аудиторних годин значно збільшено від 81 до 94%. Пов’язано це з необхідністю формування у 
здобувачів спеціальних знань та навичок поліцейської діяльності.
З метою оволодіння навичками професійного спілкування другою (іноземною) мовою кількість 
аудиторних годин з навчальної дисципліни «Іноземна мова» збільшено до 71%.
В ОПП більшу увагу приділено проведенню практичних занять, загальний обсяг яких складає 34%, 
оскільки її випускник має оволодіти компетентностями, необхідними для розв’язання складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності під час практичної 
діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку та ін.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
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зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
На сьогодні в університеті не запроваджена дуальна форма навчання, але з 2019-2020 навчального 
року ОПП передбачає здобуття освіти за очно-заочною формою навчання за схемою «2 роки курсант – 
1 рік слухач». Перші відгуки про неї https://dduvs.in.ua/2019/11/19/pershoprohidtsi-programy/., 
https://dduvs.in.ua/2020/02/05/2-roky-kursant-1-rik-sluhach-u-dduvs-obgovoryly-osoblyvosti-realizatsiyi-
pilotnogo-proektu/
З 2019 року запроваджена така схема навчання (наказ МВС України від 30.05.2019 № 427 «Про 
вдосконалення підготовки курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських, за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34104.html.), якою передбачено здобуття вищої освіти на 
денній формі – протягом першого й другого років навчання та на заочній формі – протягом третього 
року навчання з направленням у розпорядження Національної поліції для проходження служби.
Зазначена освітня програма підготовки здобувачів, які навчаються за схемою «2 роки курсант – 1 рік 
слухач», передбачає інтеграцію Програми первинної професійної підготовки за професією 5162 
«Поліцейський» за спеціалізацією «Патрульна поліція». 
Наприкінці першого курсу навчання здобувачі протягом 11 тижнів поглиблено вивчають навчальні 
дисципліни професійно-теоретичного та професійно-практичного спрямування Програми первинної 
професійної підготовки та разом з залученими до освітнього процесу практичними працівниками 
підрозділів Національної поліції.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://dduvs.in.ua/dlya-vstupnikiv/umovi-vstupu-termini-ta-vartist-navchannya/u-2017/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Правила прийому розробляються у відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України, які затверджуються наказом МОН України.
Для вступу на навчання на ОПП для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 262 
«Правоохоронна діяльність» приймаються особи, які успішно склали ЗНО з української мови та 
літератури, історії України. Враховуючи особливості навчання на ОП, на вступ впливають результати 
творчого конкурсу (співбесіди), а також вступного іспиту (оцінювання рівня фізичної підготовленості). 
Мета проведення творчого конкурсу – визначення вимог до професійної компетентності, 
спроможності вступника до нестандартного мислення та виявлення його реальної мотивації і 
професійної орієнтації, особистісних здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких 
потребує професійна діяльність за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 
Програми вступних випробувань формуються головами предметних, фахових комісій та 
затверджуються на засіданні відповідних кафедр та ректором університету.
Протягом звітного періоду до Правил прийому до ДДУВС в 2019 році вносилися зміни, пов’язані зі 
змінами внесеними до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, в частині 
проведення у 2019 році спеціально організованої сесії «єдиного вступного іспиту» Українським 
центром оцінювання якості освіти.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, в університеті регулюються окремим 
Положенням про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у ДДУВС 
(http://www.dduvs.in.ua/navchalnij-protses/normativno-pravovi-akti-z-organizatsiyi-navchalnogo-protsesu-v-
universiteti/), та знаходиться у вільному доступі для кожного учасника освітнього процесу.
Зіставлення результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти в іншому ЗВО, та 
результатів навчання, запланованих ОПП, здійснюється відповідними факультетами та кафедрами.
Підготовка за ОПП в університеті здійснюється лише для Здобувачів, які навчаються за державним 
замовленням МВС та для задоволення потреб Національної поліції України. Відповідно до цього 
навчання здобувачів інших ЗВО за вказаною освітньою програмою можливо:
у межах ліцензійного обсягу, за наявності вакантних місць, за погодженням з Департаментом 
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС;
після завершення курсу навчання і до початку нового навчального року;
за умови успішного навчання (отримання оцінок «відмінно» та «добре» з усіх навчальних дисциплін та 
індивідуальних завдань);
за рекомендацією Вченої ради університету;
за умови проходження військо-лікарняної комісії (ВЛК) та психологічного обстеження;
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за умови погодження та оформлення особової справи підрозділом кадрового забезпечення органу 
внутрішніх справ за місцем реєстрації особи;
після проведення перевірки рівня фізичної підготовленості особи.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
При визнанні результатів попереднього навчання Здобувачів інших ЗВО не системи МВС України 
основна проблема, яка виникає, це відсутність у них компетентностей щодо застосування заходів 
фізичного впливу, правомірного застосування вогнепальної зброї, прийомів самозахисту та 
рукопашного бою. Набуття таких специфічних компетентностей передбачено лише для 
правоохоронців. Відповідно до цього відповідними кафедрами для здобувачів інших ЗВО протягом 
першого року їх навчання в університеті організовується додаткове навчання з таких специфічних 
навчальних дисциплін, як: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Спеціальна 
фізична підготовка», в рамках табірного збору та первинної професійної підготовки поліцейських.
Для здобувачів, які мають іноземні документи про освіту, необхідно здійснити процедуру їх визнання 
(автентичності, нострифікації) і отримати свідоцтво, яким підтверджується право на продовження 
освіти в Україні.
Наказом ДДУВС від 30.08.2018 № 188 ос «По особовому складу» на факультет підготовки фахівців для 
підрозділів превентивної діяльності було переведено з Одеського державного університету 
внутрішніх справ рядового поліції Лисенка О.В.
Зіставлення результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти в іншому ЗВО, та 
результатів навчання, запланованих освітньою програмою університету, здійснюється відповідними 
факультетами та кафедрами.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
За ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», як із за іншими освітніми програмами, в 
університеті передбачено визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на 
підставі Положення про порядок визнання в ДДУВС результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті (https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/p20_2.pdf). Про наявність такого документа 
та його змісту здобувачі ОПП поінформовані її гарантом та постійно акцентується увага курсовими  
офіцерами.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Положення про порядок визнання в ДДУВС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 
затверджено на початку вересня 2019 року. 
До цього рішенням кафедри, курсантам, які виявили схильність до наукової роботи, пропонувалося 
замість курсової роботи обрати тему наукової конкурсної роботи з дисципліни, де передбачена 
курсова робота. Результати захисту конкурсної наукової роботи на конкурсах різного рівня для 
здобувачів вищої освіти зараховуються як захист курсової роботи на оцінку «відмінно» (наприклад, 
навчальна дисципліна «Кримінальне право»). З 2019-2020 року таке перерахування буде 
здійснюватися на підставі і в порядку, передбаченим вказаним Положенням. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Крім традиційних, інноваційними формами і методами навчання на ОПП є: поліцейські квести, 
тренінги, дидактичні ігри, ситуативне моделювання, кейс-методи, практичні заняття в 
спеціалізованих кабінетах.
Віддається перевага на ОПП під час навчання наступним формам: лекціям, семінарським та 
практичним заняттям, але з використанням спеціалізованих кабінетів (Зелена кімната); навчальним 
екскурсіям (відвідуванням) СІЗО, ІТТ; прийняття участі ЗВО в конференціях, круглих столах; 
проходження практики та стажування в практичних підрозділах, вікторинах. Методи навчання – 
словесні, наочні, практичні та ін.
Оптимальний вибір методів і форм організації навчання забезпечує досягнення програмних 
результатів. Зокрема, під час аудиторних занять викладачі формулюють проблемні запитання, 
окреслюють пізнавальні й практичні завдання для індивідуальної та групової роботи, дискусії, 
тренінгові вправи та ділові ігри, зустрічі зі практичними працівниками. Завдяки цьому у курсантів 
розвивається здатність здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 
різних джерел, синтезувати, узагальнювати й класифікувати отриману інформацію, брати участь у 
фахових дискусіях..
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На ОПП віддають перевагу активним формам навчання з використання інноваційних технологій, які 
дозволяють сформувати у Здобувачів основні компетентності сучасного поліцейського. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід проявляється у збільшенні ролі курсанта як самостійного, активного 
учасника освітнього процесу. Окрім НМКД, НПП почали розробляти силабуси для курсантів 2019 року 
набору. 
З метою вивчення і врахування стану задоволеності курсантів організацією освітнього процесу, а 
також їх потреб та інтересів, за підсумками вивчення дисциплін проводиться аналіз результатів на 
кафедрах та факультетах. 
Зворотній зв’язок щодо задоволеності вивченням дисциплін забезпечується під час бесід куратора із 
навчальною групою (кураторська година проводиться щотижня) та анонімним опитуванням 
фахівцями відділу психологічного забезпечення, результати яких є предметом розгляду Ректорату 
університету. 
В позааудиторний час за спеціальним графіком, викладачі проводять індивідуальні консультації для 
ЗВО з приводу виконання ними завдань для самостійної роботи.
НПП кафедри тактико-спеціальної підготовки переклали українською мовою та використали у своїй 
діяльності інструменти для вимірювання задоволеності студентів, розроблені та апробовані у різних 
дослідженнях закордонними фахівцями, зокрема, Student University Satisfaction Scale (Hussain and 
Bhamani, 2012) та Student Satisfaction Survey (Elaine Strachota, 2006). З урахуванням оцінок курсантів 
та їх основних побажань кафедра визначила відповідні дидактичні прийоми та методи, зокрема, 
аналіз кейсів (у тому числі дій поліцейських, знятих боді-камерами), практичні відпрацювання, 
сценарії з увідними задачами, віртуальні діалогові тренажери, поліцейські квести тощо.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/polog/P.pdf), НПП самостійно розробляє робочу програму навчальної 
дисципліни відповідно до компетентностей та програмних результатів ОПП, але не обмежується у 
питаннях змістового наповнення освітнього компоненту, формах, методах його викладання. 
Наприклад, для побудови лекції може бути застосований пояснювально-ілюстративний метод або ж 
метод проблемного засвоєння матеріалу; семінарське заняття може відбуватися у формі ділової гри, з 
елементами тренінгу, включати презентації тощо. НПП самостійно може структурувати навчальний 
матеріал на лекційні, семінарські, практичні заняття, визначати види завдань для дистанційної форми 
навчання, самостійної роботи ЗВО.
Способи та прийоми проведення навчальних занять кожен НПП обирає з урахуванням специфіки 
навчальної дисципліни та побажань самих курсантів, які навчаються на ОПП. Викладачі постійно 
оновлюють зміст навчальних матеріалів, що, в першу чергу, викликано постійною та 
непрогнозованою зміною законодавства, а також вимогами МВС України як роботодавця щодо 
запровадження поліцейських квестів та інших інтерактивних та інноваційних форм проведення 
занять.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є робоча програма 
навчальної дисципліни, яка включає програму навчальної дисципліни, заплановані результати 
навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, 
допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті. 
РПНД є нормативним документом Університету, що розробляється кафедрою, на якій викладається 
навчальна дисципліна, з урахуванням перспективних напрямів розвитку та досягнень відповідної 
науки та галузі, забезпечення наступності та міждисциплінарних зв’язків, мотивації навчання, 
пріоритетних профілів із забезпечення освіти за видами службової діяльності поліцейських, що 
встановлені для Університету. 
Здобувачам ОПП ця інформація надається на першому занятті з дисципліни.
Інформація оновлюється щорічно і є у вільному доступі здобувачів, які мають змогу ознайомитися з 
методичними матеріалами на сайті Університету (https://dduvs.in.ua/biblioteka/biblioteka-studenta-
dduvs/), а також на кафедрах університету.
Графік освітнього процесу, розклад занять, екзаменів, державної атестації, нормативні документи 
ДДУВС розміщено на сайті ДДУВС.
Наявний вебсайт Університету забезпечує персоніфікований доступ до системи управління 
дистанційним навчанням (СУДН) «Moodle» https://moodle.dduvs.in.ua/. 
Сильною стороною обраної форми інформування є вільний, вчасний та швидкий доступ до інформації 
на всій території ДДУВС через локальну та інтернет мережу, слабким місцем є лише розпочата робота 
з підготовки силабусів.
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
З метою задоволення освітніх та наукових інтересів Здобувачів в Університеті створено цілісну 
систему, мета якої поєднати їх навчальну та дослідницьку діяльність. Ця система передбачає 
активізацію та стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів у навчальний та позанавчальний час 
впродовж всього періоду навчання. 
Форми поєднання навчання і досліджень: 
підготовка дослідницьких проектів (рефератів, есе, доповідей, курсових робіт) відповідно до вимог 
освітніх компонентів програми; 
вивчення основ наукової діяльності під час засідань наукових гуртків;
участь у науково-практичних заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 
Діяльність наукових гуртків здобувачів вищої освіти регламентована Положенням про оцінювання та 
стимулювання науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти ДДУВС (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/Structure/science/pos/zbnp.pdf).
Організація роботи наукових гуртків забезпечується кафедрами університету з дотриманням 
принципів академічної доброчесності, наукової етики та толерантності на підставі наукових запитів 
здобувачів та відповідно до наукових інтересів НПП кафедри. Керівником гуртка виступає 
досвідчений співробітник кафедри.
Учасники наукових гуртків є членами наукового співтовариства здобувачів, яке є добровільним та 
самостійним утворенням курсантів, студентів та слухачів Університету і є частиною системи 
громадського самоврядування. Діяльність цього співтовариства регламентується Положенням про 
наукове товариство курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/Structure/science/community/pologennia.pdf).
Здобувачі активно презентують результати своїх досліджень на науково-практичних заходах 
міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, а також беруть участь у щорічних конкурсах 
наукових робіт, які проводяться МОН України та МВС України.
Щорічно у травні місяці в Університеті проводиться Тиждень науки, в рамках якого відбувається 
підведення підсумків наукової роботи здобувачів за навчальний рік. Одним з таких підсумкових 
заходів є Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні дослідження правових та 
економічних процесів в контексті євроінтеграції», на якій нагороджуються переможці 
університетського конкурсу наукових робіт, а також відзначаються найбільш активні у науковій 
діяльності здобувачі. (https://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/naukova-robota-molodi/naukove-tovaristvo-
kursantiv-studentiv-sluhachiv/). 
Проведення науково-практичних заходів в Університеті регламентовано Положенням про порядок 
проведення в ДДУВС науково-практичних заходів, затверджене наказом ДДУВС від 28.09.2018 № 804 
(https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/pos/zbnp.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
РПНД оновлюється (або розробляється) щорічно до початку навчального року НПП відповідних 
кафедр, проходить зовнішнє рецензування (в іншому закладі вищої освіти; територіальних 
підрозділах Національної поліції України або інших правоохоронних, правозахисних органах, судах, 
підприємствах, установах чи організаціях відповідно до специфіки навчальної дисциплін). 
Розглядається РПНД на засіданні кафедри та подається на обговорення до Науково-методичної ради 
Університету, яка робить висновок про використання в освітньому процесі і клопоче перед Вченою 
радою Університету про її схвалення. Після схвалення Вченою радою РПНД затверджується ректором 
Університету. До її змісту введено такі складові до кожної теми, як мотивація, обґрунтування ролі 
вивчення дисципліни в підготовці фахівців, обсяг знань і вмінь, переліки нормативних актів, 
процесуальних та службових документів.
Наукові досягнення розвитку правового забезпечення поліцейської діяльності, постійна зміна 
законодавства, вимагають від НПП перегляду вже розроблених та затверджених РПНД. 
Професійний розвиток НПП також відбувається у процесі розробки нових навчальних курсів, під час 
створення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни до початку 
навчального року. НМК створюється на кафедрах та складаються з двох частин: першої (обов’язкової) 
та другої (додаткової). 
Результати досліджень науковців університету активно впроваджуються в освітній процес, зокрема, 
корисна модель «Система управління нарядами мобільної патрульної служби» (реєстраційний номер 
№ 118449 від 10.08.2017). Ця система включає пов’язані блоки оператора 102, чергового районного 
відділу поліції, диспетчера, планшет мобільного патрульного наряду з системою супутникового GPS-
позиціонування та блок особистого відеореєстратора патрульного. 
З урахуванням сучасних наукових напрацювань західної тактичної медицини (наприклад, Watters, 
2011) у 2018 році кардинально змінено відповідний змістовий модуль дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка». Зокрема, включено тему «Тактика роботи по наданню домедичної допомоги в 
«зоні під вогнем» та тему «Надання домедичної допомоги в «зоні укриття». 
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У зв’язку із перенесеним вступом в силу з 01.07.2020 Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» у жовтні 2019 року відповідними кафедрами оновлено РПНД, що 
стосуються цього закону. 
Такі кардинальні перегляди структури програм та/або змісту дисциплін відбуваються принаймні раз в 
три роки. Ініціативи, обговорення освітніх компонентів та їхній безпосередній перегляд відбувається 
на засіданнях кафедри з урахуванням змін законодавства, врахуванням вимог роботодавця та 
побажань курсантів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Стратегія інтернаціоналізації ДДУВС забезпечує базову основу для реалізації пріоритетів міжнародної 
співпраці до 2021 року. Стратегія охоплює всі форми міжнародного співробітництва. Головні 
пріоритети: стратегічне партнерство з Асоціацією Європейських Поліцейських Коледжів (АЕРС), 
співпраця з СЕРОL та іншими міжнародними інституціями у сфері підготовки поліцейських, а також 
розширення можливостей участі у програмах ERASMUS+. Стратегія передбачає зміцнення 
міжнародного обміну вченими та студентами та ін. 
Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОПП пов’язані із досвідом закордонних 
навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських (Академія МВС Грузії, Академія МВС 
Республіки Болгарія, Асоціація європейських поліцейських коледжів та ін., з якими підписано 
договори про співпрацю) (https://dduvs.in.ua/mizhnarodna-diyalnist/nashi-partneri-our-partners/).
У рамках програми СЕРОL НПП переймають досвід закордонних поліцейських вишів шляхом 
відповідних закордонних відряджень та впроваджують отриманий досвід в університеті. 
Керівництвом звертається увага на підвищення рівня володіння іноземними мовами здобувачів, що 
дасть можливість участі курсантів в міжнародних програмах з обміну досвідом підготовки 
поліцейських.
Інтернаціоналізація діяльності університету у межах ОПП також наповнюється за рахунок постійних 
зустріч-бесід, лекцій, конференцій для курсантів за участю НПП закордонних ЗВО, а також 
представників різних поліцейських безпекових місій.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Контрольні заходи здійснюються протягом семестру та охоплюють: діагностичний (вхідний), 
поточний контроль (складається з оцінювання аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи) та 
підсумковий контроль (залік/екзамен).
Вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань здобувачів) застосовують як передумову 
успішного планування та вивчення дисциплін. Вхідний контроль знань проводять за рішенням 
викладача. Зміст завдань, форми та методи вхідного контролю затверджує кафедра.
Поточний контроль може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, 
колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час 
як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, зокрема з використанням системи 
управління дистанційним навчанням «Moodle».
Підсумковий контроль з певної навчальної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану 
у вигляді екзамену або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу, в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Зміст і структура 
екзаменаційних білетів (контрольних завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням 
відповідної кафедри та зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни й доводяться до 
відома курсантів на першому занятті.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОПП для 
курсантів досягається шляхом їх розміщення на сайті університету та доведення до відома на 
першому занятті з особливою акцентуацією на консультації перед екзаменом або заліком. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Куратори навчальних груп, курсові офіцери, особливо курсантів першого курсу, постійно, обовʼязково 
перед екзаменаційно-заліковою сесією, роз’яснюють форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання навчальних досягнень з кожної навчальної дисципліни. Кожен журнал обліку успішності 
навчальної групи місить перелік навчальних дисциплін, НПП та вид підсумкового контролю. 
Кафедрами розробляються та обговорюються на засіданнях чіткі критерії оцінювання виконання всіх 
форм контрольних заходів залежно від специфіки навчальної дисципліни. Форми контрольних заходів 
та критерії оцінювання вносяться до робочої програми навчальної дисципліни, яка погоджується 
науково-методичною радою.
Ректорський контроль (Положення про ректорський контроль рівня сформованості компетентностей 
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здобувачів вищої освіти ДДУВС https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/p2r.pdf) 
направлений на якість роботи викладача, а не навчання курсанта, за результатами можлива навіть 
заміна НПП. 
Відділення забезпечення якості освітньої діяльності (https://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/pidrozdili-
universitetu/vzyod/) проводить опитування (https://dduvs.in.ua/akdo/op/) здобувачів вищої освіти щодо 
визначення рівня їх задоволеності ОП, змістом та організацією процесу навчання, ресурсним 
забезпеченням. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті існує система, за якою 
інформація про форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання з навчальної дисципліни 
обов’язково доводяться до Здобувачів на першому аудиторному занятті. Також на першому занятті 
Здобувачам надається інформація щодо існування силабусу з навчальної дисципліни та його 
електронні координати. Уся інформація щодо форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання 
обов’язково зазначена у силабусі з навчальної дисципліни (при його відсутності – електронна версія 
РПНД). 
Крім того, протягом усього періоду навчання Здобувачі мають змогу отримувати інформацію про 
терміни проходження підсумкового контролю. Заліково-екзаменаційні сесії проходять згідно з 
графіком навчального процесу, який розміщений на сайті Університету dduv.in.ua, а безпосередньо 
розклади сесій розміщується на сайті за місяць до її початку. 
На початку кожного навчального року кафедрами надається інформація щодо форм контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання з кожної навчальної дисципліни до навчально-методичного відділу 
для подальшого аналізу та обговорення на Науково-методичній раді. 
Кожен журнал обліку успішності навчальної групи місить перелік навчальних дисциплін, НПП та вид 
підсумкового контролю.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти за ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» відсутній. Проведення 
атестації здобувачів в університеті регулюється окремим Положенням про екзаменаційну комісію з 
проведення атестації здобувачів вищої освіти у ДДУВС https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/ppek.pdf.
Починаючи з 2018-2019 навчального року, з метою закріплення теоретичних знань та розвитку 
практичних навичок, що необхідні для подальшої професійної діяльності поліцейського, університет 
започаткував проведення практично-орієнтованого атестаційного екзамену методом поліцейського 
квесту, за яким перевіряється готовність випускника до самостійного виконання професійних завдань 
у практичній діяльності правоохоронців.
За ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» проведення атестаційного екзамену за навчальною 
дисципліною «Адміністративна діяльність Національної поліції» передбачає виконання теоретичної та 
практичної частин. Теоретична частина складається з питань для перевірки отриманих знань, а 
практична − з завдань для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної 
діяльності методом поліцейського квесту (вирішення конкретної фабули службової діяльності).
Оцінювання результатів атестації курсантів здійснюється екзаменаційною комісією під головуванням 
керівника певного структурного підрозділу Головного управління Національної поліції в 
Дніпропетровській області, а членами комісії – є працівники профільних кафедр та практичних 
підрозділів за спрямуванням дисципліни. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів забезпечується Положенням про організацію освітнього 
процесу https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/P.pdf, та Положенням про екзаменаційну 
комісію з проведення атестації здобувачів вищої освіти у ДДУВС https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/ppek.pdf.
Доступність для учасників освітнього процесу цих документів забезпечується розміщенням у 
відкритому доступі на сайті ДДУВС. Курсанти в обов’язковому порядку ознайомлюються з 
нормативними документами перед початком навчального року. Цей обов’язок ознайомлення 
покладається на курсових офіцерів та кураторів.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням Положення про організацію освітнього 
процесу, Закону України «Про вищу освіту», антикорупційним законодавством та нормативно-
правовими актами МВС України. НПП зобов’язані проводити іспит (залік) тільки за білетами 
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(контрольними завданнями), що затверджені завідувачем кафедри; дотримуватися чинного 
законодавства у сфері вищої освіти, норм педагогічної етики, моралі, академічної доброчесності, 
поважати гідність і права всіх учасників освітнього процесу, уникати необ’єктивного оцінювання.
Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється у передбаченому законодавством  порядку.
НПП забезпечують прозорість та об’єктивність оцінювання якості знань здобувачів виставленням 
поточних та підсумкових балів до журналу обліку академічної групи під час занять. Наприкінці 
кожного року проводиться рейтингове оцінювання НПП, враховуючи анонімне опитування здобувачів 
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/p20_1.pdf. Проводиться аналіз відповідності 
оцінок, отриманих на ректорському контролі, та підсумкової оцінки за дисципліну.
Також враховуються вимоги Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти у ДДУВС https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf.
Кожен курсант може цілком анонімно, згідно із законом України «Про запобігання корупції», 
повідомити уповноважену особу з питань запобігання корупції ДДУВС https://dduvs.in.ua/anticorruption/ 
про будь-яку необ’єктивність екзаменаторів. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Процедура визначена Положенням про організацію освітнього процесу в ДДУВС (пп. 4.12., 6.4.20-25, 
6.4.36.).
Якщо курсант до початку сесії не виконав усі передбачені навчальним планом види роботи (тобто має 
академічну заборгованість), то протягом місяця після завершення сесії він повинен виконати всі види 
робіт, передбачені навчальним планом і таким чином ліквідувати академічну заборгованість. Якщо 
протягом встановленого часу здобувач не ліквідував академічну заборгованість – він подається на 
відрахування. Якщо академічна заборгованість не була ліквідована з об’єктивних причин (тривала 
хвороба тощо), питання подальшого навчання вирішується деканатом.
Графіки перескладання заліків, екзаменів складаються кафедрою з 2019 р., у попередні роки – за 
графіками факультету.
Якщо здобувач не зміг з першого разу скласти залік, екзамен, то їх перескладання допускається НПП, 
який проводив підсумковий контроль, а також приймається комісійно (на третій раз), що чітко 
прописано в Положенні про організацію освітнього процесу в ДДУВС (п. 6.4.22.).
Здобувач, який має академічну заборгованість, повинен її ліквідувати в термін, визначений наказом 
Університету, як правило, протягом місяця після завершення заліково-екзаменаційної сесії. 
Перескладання заліків, екзаменів проводиться відповідно до графіка прийому заборгованостей, який 
розробляється та затверджується кафедрою. Результати кожного повторного складання заносяться 
до окремих додаткових відомостей. Рішення комісії є остаточним.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу перескладання заліків, екзаменів з 
метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється, за виключенням випадків, коли здобувач 
претендує на отримання диплому з відзнакою. На останньому курсі навчання за освітньою програмою 
рівня бакалавра за погодженням з керівником факультету ректор (проректор), може надати дозвіл 
для підвищення оцінки з навчальної дисципліни. Кількість таких дисциплін повинна становити не 
більше двох.
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ДДУВС, здобувачі, які навчаються в 
університеті, мають право на оскарження дій органів управління університетом та їх посадових осіб, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників. Керівництвом університету вживаються заходи 
щодо забезпечення безперешкодного і регулярного особистого прийому здобувачів згідно 
затвердженого графіку. Звернень до уповноваженого з антикорупційної діяльності ДДУВС відносно 
конфліктів під час контрольних заходів не надходило. Подібні випадки за період навчання за 
освітньою програмою, що акредитується, не зустрічалися.
В Університеті діє Комісія з питань корпоративної культури та управління конфліктами ДДУВС 
(https://dduvs.in.ua/akdo/kpkkuk/)

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містить
«Кодекс академічної доброчесності ДДУВС» (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/akdo/nodo/np2.pdf) та Положення про академічну доброчесність у ДДУВС 
(https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/gsad/p.pdf), наказ ДДУВС № 1093 від 29.11.2019 р. 
«Про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності», затверджено персональний склад 
комісії з питань академічної доброчесності (https://dduvs.in.ua/akdo/koakdo/).
Постійно здійснюється моніторинг задоволеності студентів якістю навчання,
анонімні опитування проводяться декілька разів на рік відділенням забезпечення
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якості освітньої діяльності. Результати опитування містяться у відкритому доступі на
офіційному веб-сайті університету (https://dduvs.in.ua/akdo/op/). 
На офіційному сайті ДДУВС на сторінці відділення забезпечення якості освітньої діяльності створено 
спеціальну вкладку «Академічна доброчесність», на якій розміщено інформацію щодо законодавчих 
актів, нормативних документів та внутрішніх наказів з питань дотримання принципів академічної 
доброчесності https://dduvs.in.ua/akdo/).   
Особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі серед керівників структурних підрозділів, 
завідувачів кафедр, викладачів та співробітників щодо дотримання академічної доброчесності. Із 
повним переліком заходів можна ознайомитись
на сторінці відділення забезпечення якості освітньої діяльності у вкладці «Академічна доброчесність» 
(https://dduvs.in.ua/akdo/).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
На базі ДДУВС проводиться постійна перевірка кваліфікаційних (атестаційних) робіт (проектів) 
здобувачів, навчальних та науково-методичних робіт (підручники, навчальні посібники, конспекти 
лекцій, методичні вказівки), монографій, а також електронних творів (дистанційні курси, масові 
відкриті он-лайн курси тощо), наукових робіт (рукописи статей, тези доповідей тощо), дисертацій на 
етапі, що передує розгляду спеціалізованою вченою, заключних звітів за результатами виконання 
НДР.
Перевірка має на меті запобігання використанню текстових та (або) ілюстративних запозичень 
(плагіату), підвищення якості навчальних та науково-методичних робіт. 
Перевірка усіх видів робіт проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють 
згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності 
текстових та (або) ілюстративних запозичень. Для перевірки навчальних та науково-методичних робіт 
на запозичення (плагіат) використовується таке програмне забезпечення, як Etxt Антиплагиат, 
AntiPlagiarism.NET та інші. 
Для забезпечення перевірки кваліфікаційних (атестаційних) робіт (проектів) здобувачів вищої освіти 
на запозичення (плагіат) здійснюється робота із укладення договору між ДДУВС та ТОВ «Антиплагіат» 
(сервіс пошуку плагіату «Unicheck»).
Кожен НПП перевіряє на початковому етапі доповіді курсантів за допомогою безкоштовного онлайн 
ресурсу text.ru.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Популяризація академічної доброчесності здійснюється відділенням забезпечення якості освітньої 
діяльності за допомогою проведення комплексу заходів, основні з яких полягають у: інформуванні 
здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в галузі освітньої 
та наукової діяльності, Кодексу корпоративної культури ДДУВС (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/akdo/nodo/np1.pdf) та Кодексу академічної доброчесності (https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/akdo/nodo/np2.pdf), Положення про академічну доброчесність у ДДУВС 
(https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/gsad/p.pdf); організації заходів з популяризації основ 
академічної культури; проведенні для здобувачів вищої освіти занять у Школі академічної 
доброчесності з основ академічного письма; розгляді основ академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин під час засідань наукових гуртків кафедр; створенні інформаційних та 
методичних матеріалів, присвячених інформаційній грамотності та попередженню плагіату, 
актуалізація інформації на відповідному розділу офіційного сайту Університету «Академічна 
доброчесність» (https://dduvs.in.ua/akdo/); проведенні опитувань здобувачів вищої освіти щодо 
дотримання принципів академічної доброчесності.
Справжнім викликом на ОПП є запровадження як аксіоми положення про те, що списування на 
контрольних заходах є порушенням академічної доброчесності, випадки яких мають повідомлятися 
самими курсантами. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Факти порушення академічної доброчесності здобувачами під час здійснення ними освітньої та 
наукової діяльності виявляються передусім НПП (у межах дисциплін, які він викладає) та керівниками 
письмових (кваліфікаційні, курсові, наукові, реферати, есе тощо) робіт. Для здобувачів вищої освіти за 
встановлений факт порушення академічної доброчесності можуть бути призначені різні види 
академічної відповідальності, наприклад  недопуск кваліфікаційної роботи до захисту та звернення 
до Комісії з питань академічної доброчесності щодо вирішення питання відрахування Здобувача з 
Університету за порушення академічної доброчесності; повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи, але не раніше 
ніж через рік. 
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Розгляд фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти здійснює спеціальна 
комісія з питань академічної доброчесності ДДУВС (https://dduvs.in.ua/akdo/koakdo/) (наказ № 1093 від 
29.11.2019 р.). За результатами засідань комісії з питань академічної доброчесності формуються 
відповідні протоколи.
На ОПП є випадки повернення курсових робіт на доопрацювання через плагіат, але це на етапі 
підготовки самої роботи, що усувається за допомогою консультацій НПП.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Процедура конкурсного відбору полягає у перевірці професійного рівня, теоретичних знань, 
практичних навичок та умінь осіб, що претендують на заміщення вакантних посад НПП. Одним з 
етапів проведення конкурсного відбору є розгляд наданих на конкурс матеріалів на відповідність 
кандидатів встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та проведення оцінки 
професійного рівня кандидатів. До заяви про участь у конкурсному відборі в обов’язковому порядку 
додається список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента. Для оцінки 
професійного рівня кандидатів, кафедра може запропонувати прочитати пробні відкриті лекції, 
провести практичні або семінарські заняття тощо. Відбір кандидатів на заміщення вакантних посад 
НПП проходить з урахуванням наявності у кандидатів професійно-педагогічних якостей, а саме 
теоретичної і методичної готовності за спеціальністю, психолого-педагогічної готовності до 
професійної діяльності, розвиненості практичних педагогічних умінь і здібностей.
Існують свої особливості призначення НПП: атестовані співробітники Національної поліції 
призначаються на посади наказом ректора після співбесіди з роботодавцем – Департамент 
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України; цивільні особи призначаються на 
посади НПП наказом ректора після конкурсу, у контракті з якими зазначається обґрунтування 
викладання конкретних навчальних дисциплін. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
З метою оцінювання знань майбутніх працівників, внесення пропозицій щодо вдосконалення 
освітнього процесу і підвищення якості підготовки фахівців в університеті працівники підрозділів 
Національної поліції залучаються й до участі у проведенні підсумкової атестації курсантів.
Рішення щодо визначення Голови екзаменаційної комісії ухвалюється МВС України за поданням 
університету. Головою ЕК з кожної спеціальності призначається висококваліфікований (досвідчений) 
фахівець у відповідній галузі або науковець відповідного напряму наукової спеціальності, який не є 
працівником університету.
Формування екзаменаційних комісій здійснюється за окремими навчальними дисциплінами з 
урахуванням практичної складової. Членами ЕК призначаються як НПП Університету, так й досвідчені 
працівники підрозділів Національної поліції України, інших правоохоронних, правозахисних органів, 
суду, підприємств, установ чи організацій відповідно до специфіки атестаційного екзамену.
Керівники правоохоронних та правозахисних організацій, суду постійно беруть участь у наукових 
форумах Університету різного рівня, запрошуються для інструктажів перед практикою чи стажування 
курсантів. Відгуки від роботодавців враховуються при переробці РПНД та програм практик і 
стажувань.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Для ефективного функціонування ОПП Університет до реалізації та організації освітнього процесу 
залучає сумісників з числа професіоналів-практиків поліції, правозахисних, судових органів, інших 
підприємств, установ, організацій. Для цього з ними підписуються контракти щодо зовнішнього 
суміщення посад.
До проведення навчальних занять з курсантами залучаються професіонали-практики, представники 
підрозділів Національної поліції.
Метою такого залучення є: посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-
орієнтованих дисциплін, набуття курсантами навичок практичної роботи з урахуванням досвіду 
роботи практиків, обмін передовим досвідом, ознайомлення їх з сучасними засобами та заходами, 
формами взаємодії працівників відповідних служб Національної поліції, правоохоронних, 
правозахисних, судових органів, інших підприємств, установ, організацій під час здійснення 
професійної діяльності.
Залучення поліцейських ГУНП в Дніпропетровській області до проведення навчальних занять 
здійснюється на підставі графіка або відомостей, затверджених ректором та погоджених із 
керівником ГУНП.
Залучення практичних працівників інших установ здійснюється на підставі угод, меморандумів про 
співпрацю, за письмовим або усним запрошенням.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
З метою підвищення та організації якості освітньої діяльності в Університеті та психолого-
педагогічної підтримки НПП-початківців, надання їм допомоги в оволодінні основами педагогічної 
організовується та проводиться Школа педагогічної майстерності (далі – ШПМ). До початку 
навчального року затверджуються: програма роботи ШПМ, тематичний план-графік проведення 
занять, список НПП, які залучаються до навчання у ШПМ (https://dduvs.in.ua/navchalnij-
protses/normativno-pravovi-akti-z-organizatsiyi-navchalnogo-protsesu-v-universiteti/). 
Згідно із Програмою роботи ШПМ на курс навчання відведено 75 годин (2,5 кредита ЄКТС) (з них, 
аудиторна робота – 32 год, самостійна – 43 год). Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій або 
тренінгів-семінарів. 
Психологічні тренінги-семінари для адаптації молодих викладачів, та з комунікативною взаємодією 
викладачів зі здобувачами проводять психологи відділення психологічного забезпечення відділу 
кадрового забезпечення університету.
З метою оновлення та поглиблення знань, формування нових компетенцій у організаційно-
управлінській та загальнокультурній діяльності, удосконалення раніше набутих компетентностей у 
межах професійної діяльності, набуття працівником досвіду виконання додаткових завдань та 
обов’язків у межах займаної посади у практичному підрозділі впроваджена практика відрядження 
НПП з числа поліцейських до практичних підрозділів Національної поліції України на термін 6 місяців – 
нормативна вимога роботодавця.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В ДДУВС організовується та проводиться семінар педагогічних знань (далі – СПЗ). До початку 
навчального року затверджуються: Програма роботи СПЗ, склад слухачів СПЗ, які залучаються до 
навчання НПП у СПЗ для яких кафедра є основним місце роботи.
Згідно із Програмою СПЗ на курс навчання відведено 108 годин. З них, аудиторна робота – 36 год, 
самостійна – 72 год). Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій або тренінгів-семінарів. 
До їх проведення залучаються НПП університету, які мають стаж науково-педагогічної роботи від 5 до 
10 років та НПП стаж науково-педагогічної роботи від 10 років.
За сумлінне ставлення до виконання посадових (службових) обов’язків, досягнення вагомих успіхів у 
діяльності, за підсумками роботи, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи 
може надаватись грошова винагорода. Преміювання співробітників ДДУВС здійснюється відповідно до 
їх особистого вкладу за результатами роботи за місяць.
Також відповідно до наказів МВС щорічно з метою морального заохочення до досконалості у 
викладанні науково-педагогічні працівники відзначаються почесними нагородами.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансування університету здійснюється МВС України за кодом програмної класифікації «Підготовка 
кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання». В освітньому процесі 
активно використовуються тири (мультимедійний та два стрілецькі) для стрільби бойовими набоями, 
автомобільний тренажер відпрацювання навичок ведення вогню з бойової зброї, тактичне містечко, 
стрільбище для стрільби з рушниці та автомата, безпілотні літальні апарати, інтерактивна кімната з 
питань протидії насильства у сім’ї, тренажерна зала, інтерактивна кімната «Відділок Національної 
поліції», методичний кабінет кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, робочі місця 
фахівців Національної поліції (оператора лінії 102, диспетчера патрульної служби, слідчого, 
оперативного працівника, ювенальної превенції) з мобільними емуляторами інформаційних та 
інформаційно-пошукових систем, зала судових засідань. Обладнано 9 комп’ютерних класів, в яких 
встановлено комп’ютерну техніку строком використання не більше 8 років у кількості 131 ПК. 
Навчальні аудиторії обладнані мультимедійною технікою. Бібліотека площею 1584,1 м2; 4 читальні 
зали на 562 посадкових місця. 7 спортивних зал площею 1893,4 м2; стадіон та спортивні майданчики 
– 2401 м2. Літній спортивний комплекс площею 2,8 га, до складу якого входять три майданчики для 
ігрових видів спорту, гімнастичний майданчик, майданчик для силової підготовки, бігові доріжки, 
морально-психологічна смуга перешкод та стройовий плац площею 4000 м2.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Матеріально-технічна база включає в себе землю, будівлі, споруди, комунікації, обладнання, 
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транспортні засоби та інше майно, яке знаходиться в користуванні. Для харчування курсантів та 
студентів створена розвинена інфраструктура, до складу якої входять: курсантська їдальня; 4 
кафетерії; овочесховище, робочі цехи; пральня; інші господарчі приміщення.
Медичне обслуговування курсантів здійснюється в медичній частині, до якої входять: лазарет на 24 
ліжка; кімната для харчування хворих; стоматологічний, фізіопроцедурний та маніпуляційний 
кабінети; інші допоміжні приміщення. 
Щорічно проводяться заняття, тренінги та семінари з постійним та перемінним складом за темами: 
«Дотримання здорового способу життя та стресогенні фактори сучасності» (мета: виховувати у 
курсантів/студентів ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про 
нього; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; нагадати про 
корисні звички, які допоможуть зміцнити здоров’я; прищеплювати інтерес до занять фізичною 
культурою і спортом).
У межах періодичних опитувань, що проводиться Університетом та МВС, розглядаються питання 
задоволеності здобувачів станом лекційних залів, аудиторій, приміщень загального користування 
(туалети, холи, їдальня), облаштуванням спортивного комплексу, забезпеченістю спортивними 
знаряддями, забезпеченням навчальною літературою, організацією дозвілля, умовами проживання в 
гуртожитку. Результати показують достатньо високий рівень задоволеності.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
З метою забезпечення освітнього середовища, безпечного для життя та здоров’я, в ДДУВС 
проводяться наступні заходи: 1) проводяться всі види інструктажів з охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки; 2) здобувачі своєчасно ознайомлюються з нормативними документами, що діють в 
навчальному закладі (інструкції, положення, пам’ятки тощо); 3) при виникненні нещасних випадків 
проводиться їх розслідування та складаються акти за формою Н-5, Н-1, НТ, за результатами 
розслідувань нещасних випадків розробляються заходи щодо їх попередження; 4) створено 
пропускний режим, який унеможливлює перебування на території навчального закладу сторонніх 
осіб; 5) своєчасно здійснюється прибирання території від сміття та снігу, оббиваються бурульки з 
дахів будівель, або огороджуються небезпечні місця сигнальною стрічкою, дорожнє покриття при 
ожеледиці своєчасно посипається сипучим матеріалом; 6) в плані основних заходів відображено 
питання щодо здійснення контролю за дотриманням техніки безпеки та охорони праці; 7) для 
попередження та своєчасного виявлення захворювань здобувачі проходять щорічний медичний 
огляд.
Відділенням психологічного забезпечення щорічно проводяться заняття, тренінги, здійснюється 
психологічна діагностика кожного курсанта за 13 методиками (з використанням зошитів 
психологічного супроводження курсантів під час табірного збору). Здійснюється постійна 
психологічна підтримка під час адаптації курсантів та працівників університету до умов службової 
діяльності.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Курсанти ДДУВС України перебувають на державному забезпеченні, передбаченому для курсантів у 
період навчання (проходження служби), що включає грошове забезпечення, речове забезпечення, 
продовольче забезпечення, медичне обслуговування, забезпечення необхідною літературою та 
підручниками, спеціальне облаштування приміщень гуртожитків для проживання, які надаються на 
безоплатній основі.
Положення про порядок повного державного забезпечення осіб, які віднесені до категорії дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ, затверджене наказом ДДУВС від 18.01.2018 № 35, доводиться під 
особистий підпис до відома осіб, яких воно безпосередньо стосується.
Крім того, відповідно до постанови КМУ Верховної Ради України від 24.10.2002 № 218-IV «Про 
заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з 
числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» до МВС України щорічно надсилаються в 
установленому порядку оформлені пропозиції стосовно претендентів на отримання соціальних 
стипендій Верховної Ради України з числа осіб зазначеної категорії, які за результатами семестрового 
контролю отримали відмінні та добрі результати.
У 2018-2019 н. році робоче навантаження на одного психолога складає 352 особи, не враховуючи 
студентів юридичного та психологічного факультету. Під час проведення табірного збору з 
курсантами перших курсів набору 2018 року було 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», проведено 
12 тренінгів та здійснена психологічна діагностика кожного курсанта за 13 методиками (для чого був 
розроблений зошит психологічного супроводження курсантів під час табірного збору). Здійснюється 
постійна психологічна підтримка під час адаптації курсантів та працівників університету до умов 
службової діяльності. 
Було проведено 24 анкетування перемінного складу (охоплено 962 особи перемінного складу з 
першого по четвертий курс), вивчення стану адаптації першого курсу, наявність актуальних проблем 
та особиста думка щодо проходження практики, думки випускників щодо проходження стажування 
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та навчання в університеті.
У 2017 н. р. фахівцями відділу кадрового забезпечення розроблено та впроваджено в роботу робочий 
зошит з психологічного супроводження курсантів перших курсів під час табірного збору. Зміст 
зошиту має: анкетування, біографічні данні, психологічні методики, тестування, проективні методики.
Заповнення та робота із зошитами проводиться упродовж табірного збору та навчання: 2017-2018 н. 
р.; 2018-2019 н. р.; 2019-2020 н. р.
У січні 2020 року представники роботодавця проводили опитування як НПП, так й здобувачів вищої 
освіти на предмет врахування їх інтересів в Університеті.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
ДДУВС – заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання, який в межах ОПП здійснює 
підготовку кадрів для МВС України і Національної поліції України, та вищого військового навчального 
закладу Національної гвардії України. Підготовка фахівців правоохоронної діяльності, які для 
виконання професійних обов’язків повинні мати відмінне здоров’я та високий рівень фізичної 
підготовленості, не передбачає навчання осіб з особливими освітніми потребами.
При створенні умов для реалізації прав на освіту осіб з особливими потребами виконано наступні 
заходи:
‒ обладнано пандусом вхід до навчального корпусу;
‒ облаштовано санвузол на І поверсі;
‒ виділено місце на автостоянці для осіб з особливими потребами.
ДДУВС створює умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. 
Так, на сайті університету розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні 
умови вступу, представлений механізм зарахування окремих категорій вступників (п.VII Правил 
прийому до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Курсанти та співробітники університету кожного року мають можливість надати пропозиції до 
Антикорупційної програми, а потім в обов’язковому порядку під особистий підпис ознайомлюються з 
нею. Питання недопущення корупційних проявів щоквартально розглядаються на загальних зборах 
курсів, засіданнях кафедр та на оперативних нарадах факультетів. Напередодні екзаменаційних сесій 
в університеті ректором видаються накази, в яких окремим пунктом надається вказівка на 
проведення оперативних нарад завідувачам кафедр та загальних зборів здобувачів вищої освіти з 
питань дотримання дисципліни та законності, недопущення проявів корупції під час проведення 
заліково-екзаменаційної сесії. (наказ ДДУВС від 15.10.2019 № 918 «Про проведення заліково-
екзаменаційної сесії в осінньому семестрі 2019-2020 н.р.»).
У разі виникнення конфліктної ситуації, пов’язаної з корупцією, будь-який учасник освітнього процесу 
має можливість для її врегулювання звернутись до уповноваженого з антикорупційної діяльності 
ДДУВС або ректора ДДУВС з використанням визначених каналів зв’язку (електронна скринька 
уповноваженого anti-corrup@dduvs.in.ua, телефон (0562) 317-225; електронна скринька довіри 
ректора: dovira@dduvs.in.ua; телефони довіри ректора ДДУВС (0562) 370-29-10, (098) 541-57-28) – 
зазначені контакти: https://dduvs.in.ua/anticorruption/.
Робота з повідомленнями про можливі порушення антикорупційного законодавства у ДДУВС 
організована відповідно до п.4 ст.53 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку роботи із 
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у ДДУВС», затвердженому наказом ДДУВС від 
21.12.2017 №968.
Усі звернення, що надходять від громадян, реєструються у журналі реєстрації звернень громадян у 
відділі документування службової діяльності в день їх надходження. Надходять звернення, в яких 
порушуються питання щодо житлово-побутових умов, соціальних питань та питань з організації 
освітнього процесу. Усі звернення, що надійшли на адресу університету, розглянуті ректором. По всім 
зверненням здійснені перевірки, проведені зустрічі з авторами звернень, розглянуті всі порушені 
питання. За результатами перевірки звернень складено мотивовані висновки щодо їх розгляду, які 
мають об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів. На всі звернення з вищезазначених питань були 
вчасно надані відповіді з необхідними роз’ясненнями, інформуванням тощо.
Керівництвом університету проводиться особистий прийом громадян відповідно до графіку, який 
розміщено на сайті. За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли на особистих 
прийомах слід зазначити, що всі вони розглянуті у строки, встановлені законодавством. 
З 2019 року в ДДУВС діє комісія з питань корпоративної культури та управління конфліктами 
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/akdo/kpkkuk/p.pdf.
Уміння врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) є частиною програмних результатів навчання курсантів на ОПП.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 
визначає «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти у ДДУВС» (https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf). Відповідно 
до цього документу, розроблення освітніх програм для кожного освітнього ступеня та спеціальності 
здійснюється проектними групами, до складу яких входять провідні науково-педагогічні працівники із 
залученням різних груп стейкхолдерів. 
Освітні програми затверджуються рішенням Вченої ради університету за результатами розгляду та 
вводяться в дію наказом ректора..
З метою розвитку діяльності університету на ректоратах періодично розглядаються питання 
запровадження освітньої діяльності за новими освітніми програмами. Відповідно до рішення 
ректорату видається наказ, в якому затверджуються робочі та проектні групи, відповідальні за 
підготовку та розробку необхідних матеріалів. Проект освітньої програми надається на розгляд, після 
отримання пропозицій та внесення змін розглядається та затверджується на вченій раді 
університету.
Гарант освітньої програми та члени проектної групи здійснюють моніторинг провадження освітньої 
діяльності за ОПП.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Як зазначено у п. 1.3.1 цього звіту, ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» за спеціальністю 
262 «Правоохоронна діяльність» розроблена у 2017 році у зв’язку із виключенням такого напряму із 
галузі знань 081 «Право». Фактично до цього здійснювала підготовка «правознавців» та 
«правоохоронців» як майбутніх поліцейських із вищою юридичною освітою. 
Саме тому у найближчих півроку обсяг ОПП буде змінено в бік навчальних дисциплін кримінально-
правового блоку (навичками щодо роботи з ЄРДР у справах про кримінальні проступки (переступи). 
Перегляд ОПП відбувається в разі необхідності за результатами її моніторингу не рідше одного разу 
на рік. 
Разом з тим, пропоновану ОПП в оновленому з моменту започаткування вигляді схвалено Вченою 
радою ДДУВС 24.01.2019 та затверджено наказом ректора 30.01.2019 № 98. Оновлення було 
зумовлено необхідністю доповнення новими програмними результатами навчання під прикладні 
орієнтації «превентивна діяльність» та «ювенальна превенція» за вимогою роботодавця. 
У 2019 році МВС України як роботодавець затвердило типову ОПП «Правоохоронна діяльність 
(поліцейські)», у зв’язку з чим ОПП була оновлена в червні 2019 року відповідно до типової ОПП МВС. 
Проте ця типова ОПП, запропонована МВС України, не може бути одразу імплементована в ОПП через 
запровадження в ній абсолютно нових деяких навчальних дисциплін, програмні результати вивчення 
яких сформулювати поки що не можливо через відсутність розроблених та затверджених відповідних 
НМКД.
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відділенням забезпечення якості 
освітньої діяльності ДДУВС щорічно при плануванні на наступний навчальний рік з метою 
встановлення відповідності їх структури до змін, що відбулися у стандартах вищої освіти, 
нормативній базі, враховуючи зміни ринку праці до якості фахівців за ОП. Основними питаннями при 
перегляді ОП є такі, як: оцінка змісту та структури ОП сучасним вимогам, національним та 
міжнародним стандартам забезпечення освітньої діяльності; відповідність результатів навчання 
здобувачів вищої освіти їх професійним компетентностям; підвищення ефективності процедури 
оцінювання знань здобувачів; забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачами 
вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання 
та виявлення академічного плагіату; дослідження задоволеності студентів освітніми програмами, 
змістом та організацією навчання, ресурсним забезпеченням, його результатами; сприяння 
формуванню у ДДУВС культури якості освіти. 
У відповідності до ОП розробляються навчальні та робочі плани, а також робочі програми навчальних 
дисциплін.
Публічність інформації про ОП, задоволеність здобувачами вищої освіти забезпеченістю якості 
освітньої діяльності за ОП забезпечуються шляхом розміщення у вільному доступі на сайті ДДУВС на 
сторінці відділення забезпечення якості освітньої діяльності.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
На базі ДДУВС функціонує студентоцентроване навчання, що передбачає обов’язкове залучення до 
процесу перегляду ОП здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів. Ця процедура 
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забезпечується вільним вибором здобувачами вищої освіти варіативної складової ОП, організацією 
оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін 
за ОП, участю здобувачів вищої освіти у опитуваннях (анкетуваннях).     
Процедура опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти ДДУВС забезпечується відділенням 
забезпечення якості освітньої діяльності. Основна увага приділяється питанням забезпечення якості 
освітньої діяльності, пріоритету вибору ЗВО, напрямів удосконалення освітніх послуг. Матеріали 
опитування (анкетування) охоплюють головні питання забезпечення якості освітньої діяльності на 
всіх етапах навчання студентів за ОП. 
 Особливу увагу приділено пропозиціям здобувачів вищої освіти ДДУВС, які вони мають можливість 
писати у відповідях на відкриті запитання опитування (анкетування). Результати опитування 
(анкетування) здобувачів вищої освіти розглядаються відділенням забезпечення якості освітньої 
діяльності, узагальнюються та на основі них розробляються рекомендації для удосконаленню якості 
ОП та організації освітнього процесу в університеті.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
ОПП після затвердження вже двічі схвалювалася Вченою радою університету, членами якої, згідно з 
вимогами законодавства, є представники курсантсько-студентського самоврядування, які у свою 
чергу мотивують своїх колег до участі в опитуваннях .
Голові та секретарю курсантсько-студентського самоврядування на електронну пошту розробниками 
надсилаються проекти внутрішніх документів, на які вони мають можливість надавати свої 
пропозиції. 
Здобувачі вищої освіти є одним із найважливіших елементів в системі забезпечення якості ОП. Вони 
мають можливість вносити пропозиції щодо змісту та структури навчальних планів, моніторингу 
якості освітньої діяльності. 
Відповіді здобувачів вищої освіти дають можливість відділенню забезпечення якості освітньої 
діяльності визначати майбутні стратегічні пріоритети розвитку ОП, інструменти та механізми 
покращення ОП, враховуючи думки здобувачів, розробляти плани подальших дій щодо забезпечення 
якості вищої освіти у ДДУВС.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
В Університеті до 2015 року здійснювалася підготовка бакалаврів в галузі знань 0304 «Право» за 
напрямом підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» згідно з Типовим навчальним планом, 
затвердженим у 2011 році МВС України. 
У 2017 році робочою групою ДДУВС були розроблені проект навчального плану та ОПП підготовки 
фахівців вищої освіти першого рівня в галузі знань 26 «Цивільна безпека» зі спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність».
Виконання державного замовлення Національної поліції, яка є єдиним та основним роботодавцем 
майбутніх правоохоронців, забезпечується Департаментом персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності МВС України (далі – Департамент). Відповідно до цього співпраця основного 
роботодавця майбутніх правоохоронців, а саме Національної поліції, здійснюється лише через 
Департамент, який контролює процес періодичного перегляду освітньої програми. 
Для обговорення та внесення пропозицій проект навчального плану був направлений до 
Департаменту. Директором Департаменту навчальний план був підписаний 18 квітня 2017 року.
У 2019 році з метою уніфікації підготовки фахівців за цією ОПП Департаментом було ініційовано її 
перегляд робочою групою, до складу якої увійшли представники всіх ЗВО зі специфічними умовами 
навчання. Результатом перегляду стала прийнята уніфікована ОПП «Правоохоронна діяльність 
(поліцейські)», яка запроваджена в освітній процес університету з 2019-2020 навчального року.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Відповідно до статті 74 Закону України «Про Національну поліцію» розподіл випускників ДДУВС, які 
навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісією (щорічно 
затверджується наказом ДДУВС) з персонального розподілу з урахуванням інтересів служби 
виключно відповідно до набутих випускниками кваліфікацій, спеціальностей та спеціалізацій.
Персональний розподіл проводиться у терміни, затверджені МВС України за наданими закладом 
освіти пропозиціями. На засідання комісії з персонального розподілу запрошуються керівники 
комплектуючих ГУНП в областях або керівники відповідних галузевих служб (роботодавці).
У деяких випадках, пов’язаних зі зміною місця проживання, змінах у сімейному стані тощо, керуючись 
вказівкою МВС України від 18.01.2008 № 43/35, комісія, на підставі дозволу ректора, враховуючи 
листи-клопотання та листи-погодження комплектуючих ГУНП, індивідуально вирішує питання 
перерозподілу майбутніх випускників між комплектуючими підрозділами (матеріали зберігаються в 
номенклатурній справі № 22/315 н/т).
Інформація щодо призначення випускників на посади після закінчення навчання надходить до 
університету у вигляді витягів з наказів або корінців повідомлень. Ця інформація аналізується на 
предмет призначення випускників за фахом і накопичується у номенклатурній справі № 22/316 н/т.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Суттєвих проблем та недоліків у реалізації ОП виявлено не було. Важливим інструментом 
інформативності відділення забезпечення якості освітньої діяльності університету є опитування 
(анкетування) здобувачів вищої освіти, яке дозволяє дізнатись про ті проблемні аспекти, що можуть 
викликати занепокоєння здобувачів та заважати підвищенню якості освіти та розвитку soft skills за 
ОП.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації були виявлені 
наступні недоліки: 
‒ необхідність постійного моніторингу законодавства та внесення відповідних змін до НМКД, зокрема 
до текстів конспектів лекцій та актуального переліку нормативно-правових актів та навчальної 
літератури в планах семінарських та практичних занять; 
‒ виявлена рекомендоване здобувачам вищої освіти застаріле джерело з освітнього компонента 
«Основи педагогічної майстерності», внесені зміни, для викладачів кафедри проведений майстер-клас 
із тактики добору сучасної педагогічної літератури.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які 
беруться до уваги під час удосконалення ОПП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Освітня політика ДДУВС орієнтована на підвищення рівня підготовки фахівців до потреб 
роботодавців-організацій, підприємств, установ регіону, підрозділів Національної поліції та МВС 
України, тобто зміцнення зв’язків навчання з практикою. Забезпечення якості системи підвищення 
кваліфікації НПП в провідних наукових установах за фаховим спрямуванням у вітчизняних та 
зарубіжних ЗВО, розробка системи мотивації та стимулювання НПП щодо підвищення рівня володіння 
іноземними мовами та системи академічних обмінів з вузами-партнерами. Це все ґрунтується на 
моніторингу освітніх трендів та використання новітніх технологій навчання, розвитку безперервної та 
відкритої освіти з використанням дистанційних форм навчання, формування інституціональних 
зв’язків у системі освіти регіону школа-ДДУВС-роботодавець, моніторинг мотивації НПП до роботи, а 
курсантів до навчання та їх задоволеності організацією освітнього процесу.
ДДУВС всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу. Такі процедури передбачають:
‒ оцінювання Здобувачів вищої освіти шляхом проведення комп’ютерних контрольних тестувань;
‒ оцінювання НПП на підставі Положення про визначення наукового рейтингу НПП ДДУВС; 
‒ взаємовідвідування та взаємоконтроль НПП;
‒ анкетування всіх учасників освітнього процесу на різних рівнях управління.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Ректорат здійснює організацію освітньої діяльності, сприяє створенню належних умов для 
ефективного забезпечення освітнього процесу, наукової та професійної діяльності, соціальної 
захищеності тощо.
Вчена рада розглядає, контролює та затверджує нормативні документи, що стосуються роботи 
університету на всіх рівнях провадження освітньої діяльності.
Науково-методична рада університету контролює питання комплексності та достатності методичного 
забезпечення освітніх компонентів.
Керівники факультетів контролюють дотримання розкладу навчальних занять, вимог 
документального оформлення навчального процесу, проведення оцінювання знань здобувачів під час 
заліково-екзаменаційних сесій та атестацій. 
Керівники кафедр забезпечують якість рівномірного розподілу навантаження між НПП; здійснюють 
перевірку виконання навчально-методичної роботи, підготовки робочих програм навчальних 
дисциплін, формування навчально-методичних комплексів, організовують проведення взаємних та 
контрольних відвідувань НПП з фіксацією їх у журналі та обговоренням на нарадах, контролюють 
організацію проведення відкритих та показових занять;
Навчально-методичний відділ забезпечує розробку та впровадження сучасних технологій навчання 
здобувачів вищої освіти, планування та організацію навчального процесу. 
Відділення забезпечення якості освітньої діяльності забезпечує вирішення питань пошуку механізмів 
покращення освітньої діяльності у ДДУВС.
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в університеті регулюються наступними 
документами:
1) Положенням про організацію освітнього процесу;
2) Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
3) Положенням про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін;
4) Положення про практичну підготовку курсантів (слухачів);
5) Наказом МВС України від 30.05.2019 № 427 «Про вдосконалення підготовки курсантів у закладах 
вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність»;
6) Положенням про порядок проведення в науково-практичних заходів;
7) Положенням про ректорський контроль рівня сформованості компетентностей здобувачів вищої 
освіти;
8) Положенням про екзаменаційну комісію з проведення атестації здобувачів вищої освіти;
9) Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти;
10) Положенням про запобігання академічного плагіату та ін.
Доступність цих документів забезпечується їх розміщенням на сайті університету. Під час табірного 
збору перед початком навчання курсові офіцери, декани та НПП доводять інформацію до курсантів 
про їх права та обов’язки з посиланням на конкретні документи та можливостей персонального з 
ними ознайомлення та використання протягом навчання. НПП та куратори постійно акцентують увагу 
Здобувачів на цих документах.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/osvitni-programy/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/osvitni-programy/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
‒ сучасна матеріально-технічна база, що відповідає вимогам забезпечення якості вищої освіти;
‒ постійний зв'язок із роботодавцем та практична складова підготовки;
Слабкі сторони:
‒ певне обмеження самим роботодавцем вільного вибору навчальних дисциплін;
‒ незначна залученість курсантів до науково-дослідної діяльності через заочну форму навчання на 
третьому курсі.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
1. ОПП розроблялася та оновлюється відповідно до типової ОПП «Правоохоронна діяльність 
(поліцейські)» за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність першого (бакалаврського) рівня та 
типових навчальних планів з цієї спеціальності, затверджених МВС України (роботодавцем) 
(https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/op/standarts/6-262-TP.pdf). 
Ця типова ОПП передбачає програмні результати навчання з обов’язковими освітніми компонентами, 
навчально-методичне забезпечення окремих з них зараз тільки розробляється (для другого та 
третього курсів курсантів 2019 року набору).
2. Якщо 01 липня 2020 року вступить в силу Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень», то ОПП буде доповнено програмними результатами навчання щодо 
навичок спрощеного досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.
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Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: 
Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 
забезпечення, 

наведіть відомості 
щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Кримінологія навчальна 
дисципліна

Кримінологія.pdf iaEdjIbIqZaK1wHfJdHvvUSR4kPtEXmPNsvWVvpx+Ww=

Логіка навчальна 
дисципліна

Логіка.pdf CL22NbO0uD6EOAKF/V5YFeGQAkWs+817NK8LEdGEjiI=

Міжнародне право навчальна 
дисципліна

Міжнародне право.pdf rmRHb60xXqm+OQGf5+ZFm+5QYtSflDmmcxX+x1yottg=

Поліцейська 
деонтологія

навчальна 
дисципліна

Поліцейська 
деонтологія.pdf

1aXq8xwsY54uArZBLM3qlSSRNcucOZp+FU9S+1JO3zQ=

Соціологія навчальна 
дисципліна

Соціологія.pdf PPjJHjzwAbFECb47c/EmxnsAWtjTBjLWRdQ76Y9KIRA=

Спеціальна 
фізична підготовка

навчальна 
дисципліна

Спеціальна фізична 
підготовка.pdf

4E/eNr2dBkNjGiSnWhOtdSOAPOqMgkOxUGYfiT6//Uo= Центр спеціальної 
фізичної підготовки, 
площею 141,6 м2, 
обладнання, 
устаткування: 
Проектор Acer X113H; 
Ноутбук Lenovo G505; 
Екран Lumi 2х2 м; 
Макети; Тренажери.
Тренажерні зали 
розташовані в 
будівлях Університету, 
загальною площею 
221,9 м2, обладнані 
найсучаснішими 
тренажерами.
7 спортивних зал 
площею 1893,4 м2.
Стадіон та спортивні 
майданчики – 2401 м2.

Стажування практика ПРОГРАМА 
стажування.pdf

4i6KWusd8352JuyCtolD0qZABCwhzoDJSfBG/tO5zbM=

Судові та 
правоохоронні 
органи України

навчальна 
дисципліна

Судові та 
правоохоронні органи 

України.pdf

cquP24d7vuYYrNmVSqQ3EaQxJshDXzy+Dk007VLmQmI=

Тактико-
спеціальна 
підготовка

навчальна 
дисципліна

Тактико-спеціальна 
підготовка.pdf

VtElwlK/AIoXfMiQw7kjEmSFxIdvEeEx5300Dom8yYY= Мультимедійний тир 
площею 175 м2, 
довжиною 25 м 
поділений на дві зони, 
в яких розташовано: 
тренажери 
безкульової стрільби 
«SKATT» (3 шт.); 
інтерактивний 
пневматичний тир 
«Інгул», обладнання, 
устаткування: 
Мультимедійний тир в 
зборі, Стрілецький 
тренажер СКАТТ USB 
(3 шт.), ПК стандарт 
900 Cel/128/10.0 Gb/NE 
15, ПК CelD331/512/ 
80Gb/17» TFT (3 шт.), 
Комп’ютер КАСП з 
відеограбером, 
Проектор 

мультимедійний 3500 
лм, НD, Програма 
управління тиром, 
Комплект відеофільмів 
(90 шт.), Комплект 
вправ для стрільби 
(300 шт.), Система 
захисту та обліку на 
SenseLock, Екран для 
мультимедійного тиру 
розміром 2х4 м, Блок 
визначення координат 
для екрану (БВК) для 
мультимедійного тиру.
Кімната тактичної 
медицини, площею 
57,0 м2, обладнання, 
устаткування: 
Проектор Acer X113P, 
Екран Elite Screens 
M119XWS1, Ноутбук 
Asus X51RL (Intel Core 
i3-5005U 2.00 GHz/4 
Gb/250 Gb), Апарат 
Амбу «Біомед» (3 шт.), 
Джгут турнікет (2 



Джгут турнікет (2 
шт.), Комплект 
моделей імітуючих 
рани і травми, Набір 
легень для учбової 
моделі дитини (10 
шт.), Набір легень для 
учбової моделі 
немовляти (10 шт.), 
Ноші «БІОМЕД» А18, 
Рятувальний СЛР 
манекен, Термоковдра 
(2 шт.), Учбова модель 
для СЛР дитини з 
контролем, Учбова 
модель для СЛР 
немовляти з 
контролем.
Тактичне містечко 
розташоване на 
території Університету 
і являє собою окрему 
огороджену 
територію, на якій 
знаходиться 
автомобіль, 
двоповерхова будівля 
з кімнатами, 
сходовими маршами 
та оглядовим 
майданчиком для 
НПП. Використання 
об’єкту дає 
можливість 
відпрацьовувати 
практичні навички 
зовнішнього та 
внутрішнього огляду 
приміщень (контролю 
вікон, входження в 
під’їзд, входження в 
приміщення, 
проходження сходів, 
контроль приміщення, 
пошук особи, що 
переховується, 
затримання особи в 
приміщенні за різних 
ступенів ризику); 
відпрацювання 
службових завдань 
пов’язаних із 
зупиненням та 
перевіркою 
транспортного засобу 
за різних ступенів 

ризику та примусового 
усунення від 
керування; 
відпрацьовувати дії 
патрульних під час 
проведення 
професійно-
орієнтованої ділової 
гри «Лінія-102» (огляд 
території, огляд 
приміщення, 
страхування 
напарника та інші).
Автомобілі Тойота 
Пріус із спеціальними 
звуковими та 
світловими 
пристроями.

Теорія держави та 
права

навчальна 
дисципліна

Теорія держави та 
права.pdf

tLROGOOBF8+/7ruo9bEeEDquQEr8cFHlGkIVNNARFQo=

Теорія держави та 
права

курсова 
робота 
(проект)

Метод КР_ТДП.pdf zugSbbHPmkUZgzdSWiC9A52b827n625kLOKd5+p/L2s=

Трудове право навчальна 
дисципліна

Трудове право.pdf T0RmC31XrPZ/R9TdBV6tg6p53LtjhM+iIsbtlORhuQ0=

Українська мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Українська мова 
професійного.pdf

Bu9KTvjktHlJRJ5GGgFuJW6pwjQRHX3Qv7VPsRYvhl0=

Цивільне право та 
процес

навчальна 
дисципліна

Цивільне право та 
процес.pdf

Ug/kuXMKGU3bqt0yeU6UhNAVTeUnqVvHxrcO2sAhbPA= Комплекс зали 
судових засідань 
загальною площею 
128,4 м2, призначений 
для розгляду виїзних 
кримінальних, 
цивільних, 
господарських та 
адміністративних 
спорів, до якого 
входять: зала судових 
засідань, розрахована 
на 93 посадочних 
місця, у тому числі 3 
місця для осіб з 
особливими 
потребами; нарадча 
кімната, розрахована 



кімната, розрахована 
на 8 місць; група 
приміщень для 
підсудних 
(засуджених) та 
конвою. Для 
забезпечення відео- та 
аудіо- фіксації 
судового процесу в 
залі судових засідань 
встановлене 
мультимедійне та 
звукове обладнання.

Юридичне 
документознавство

навчальна 
дисципліна

Юридичне 
документознавство.pdf

yDF0Fhi9MEyYNyX0IEckI6vAc/1aekXQoJGFe2u/uXQ=

Кримінальний 
процес

навчальна 
дисципліна

Кримінальний 
процес.pdf

pJXriid4kCZTIO1ziJfgtvEQf087BHMSBCEM/nWbmNU= Комплекс зали 
судових засідань 
загальною площею 
128,4 м2, призначений 
для розгляду виїзних 
кримінальних, 
цивільних, 
господарських та 
адміністративних 
спорів, до якого 
входять: зала судових 
засідань, розрахована 
на 93 посадочних 
місця, у тому числі 3 
місця для осіб з 
особливими 
потребами; нарадча 
кімната, розрахована 
на 8 місць; група 
приміщень для 
підсудних 
(засуджених) та 
конвою. Для 
забезпечення відео- та 
аудіо- фіксації 
судового процесу в 
залі судових засідань 
встановлене 
мультимедійне та 
звукове обладнання.

Оперативно-
розшукова 
діяльність

навчальна 
дисципліна

ОРД та РС.doc j+6o8AJ/bzeOZh/pyIa94epgoFn1/cIjEsHMT1URfVs=

Кримінальне право курсова 
робота 
(проект)

Метод КР_КП.pdf nV14e+xt8bxryEOIH7xf4Fku3uVkkGwF3gtNrMn3xAQ=

Криміналістика навчальна 
дисципліна

Криміналістика.pdf S6MzN1jSykt3u0rs+sGX8wwHWQfaic3hS/HhisJSs48= Навчально-
методичний кабінет 
кафедри 
криміналістики, 
судової медицини та 
психіатрії загальною 
площею 160,1 м2, 
висота – 3500 мм, 
поділена на кілька 
частин: музей 
криміналістики, 
навчально-
методичний кабінет, 
багатофункціональний 
кабінет-тренажер 
«Робоче місце 
слідчого» і «Кабінет 
судово-медичного 
експерта», які 
оснащені: 
комп’ютерними 
комплексами (7 шт.), 
які використовуються 
під час практичних 
занять з 
криміналістики для 
роботи з інформацією; 
криміналістичною 
технікою (ВК-1 (валіза 
криміналіста № 1) – 4 
шт.; ВК-2 (валіза 
криміналіста № 2) – 1 
шт.; ВК-3 (валіза 
криміналіста № 3) – 1 
шт.; ВК-4 (валіза 
криміналіста № 4) – 1 
шт.; ВК-5 (валіза 
криміналіста № 5) – 1 
шт.; ВРПС-1 (валіза 
для встановлення 
причин смерті) – 1 шт.; 
ВІ-1 (валіза дільничого 
офіцера поліції) – 1 
шт.; ВІ-1М (валіза 
дільничого офіцера 
поліції) – 1 шт.; ВС-1 
(валіза слідчого № 1) – 
2 шт.; ВО-1 (валіза 
одоролога № 1) – 1 
шт.; валіза біолога – 1 
шт.; валіза 



шт.; валіза 
вибухотехніка – 1 шт.; 
валіза для 
огородження місця 
події – 1 шт.; 2 

мікроскопи; 3 
манекени; джерела 
ультрафіолетового 
випромінювання – 1 
шт.; прилади для 
дактилоскопіювання – 
5 шт.; засоби фіксації – 
відеокамера (1 шт.), 
фотоапарати (3 шт.); 
набір «Слід-3» – 15 
шт.; макети холодної, 
вогнепальної зброї та 
боєприпасів, а також 
слідів їх застосування; 
зразки документів з 
ознаками підробки; 
замки з ознаками 
пошкодження, інші 
об’єкти зі слідами 
трасологічного 
походження та 
знаряддя зламу; інші 
наочні засоби).
Використовуються 
відповідні 
спеціалізовані 
програмні і 
мультимедійні засоби: 
«Фоторобот», 
мультимедійні 
презентації та 
навчальні фільми.
Опис обладнання, 
устаткування: 
Проектор Acer X113H; 
Ноутбук Acer G71B; 
Екран Lumi 2х2 м.

Адміністративне 
право

навчальна 
дисципліна

Адміністративне 
право.pdf

vggCgxnuduV77p4jxdCoDA6ZYDaF3gQqDw2ShTwCVXk= Комплекс зали 
судових засідань 
загальною площею 
128,4 м2, призначений 
для розгляду виїзних 
кримінальних, 
цивільних, 
господарських та 
адміністративних 
спорів, до якого 
входять: зала судових 
засідань, розрахована 
на 93 посадочних 
місця, у тому числі 3 
місця для осіб з 
особливими 
потребами; нарадча 
кімната, розрахована 
на 8 місць; група 
приміщень для 
підсудних 
(засуджених) та 
конвою. Для 
забезпечення відео- та 
аудіо- фіксації 
судового процесу в 
залі судових засідань 
встановлене 
мультимедійне та 
звукове обладнання.

Адміністративний 
процес

навчальна 
дисципліна

Адміністративний 
процес.pdf

1wi3SJLvWZ/cLWjdDIaZe2rf3VHVuC2T35ArUgjvy24= Комплекс зали 
судових засідань 
загальною площею 
128,4 м2, призначений 
для розгляду виїзних 
кримінальних, 
цивільних, 
господарських та 
адміністративних 
спорів, до якого 
входять: зала судових 
засідань, розрахована 

на 93 посадочних 
місця, у тому числі 3 
місця для осіб з 
особливими 
потребами; нарадча 
кімната, розрахована 
на 8 місць; група 
приміщень для 
підсудних 
(засуджених) та 
конвою. Для 
забезпечення відео- та 
аудіо- фіксації 
судового процесу в 
залі судових засідань 
встановлене 
мультимедійне та 
звукове обладнання.

Адміністративно-
юрисдикційна 

навчальна 
дисципліна

Адміністративно-
юрисдикційна 

LNk7rCeaWKGDKMU95mA9EXxWGfmHHEOuKpqCqud5zus=



юрисдикційна 
діяльність поліції

дисципліна юрисдикційна 
діяльність поліції.pdf

Безпека 
дорожнього руху

навчальна 
дисципліна

Безпека дорожнього 
руху.pdf

51cO1sm8s9OgY4q4TX5f264LIV3RaxppVVFYAOCF/LE=

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці.pdf

MbnK6h/U93BHFiEXJzmQYsnN4KJqsTLvqR4HDKrAI/Y=

Вогнева підготовка навчальна 
дисципліна

Вогнева підготовка.pdf 8XC0eom4mndXfVMPCu6/UmMT/l+9GPF6gMVJtH1dGy4= Тир з дистанцією 25 
метрів, загальна 
площа тиру 172 м2, 
висота – 3150 мм. Тир 
обладнаний системою 
відеоспостереження 
за мішенями (4 
монітори), які 
встановлені на 
вогневому рубежі.
Тир 50 метрів, 
загальною площею  
302 м2, висота – 3500 
мм.
Тир обладнаний 
розсувними макетами 
побутової кімнати 
(вікно, вхідні двері), 
оснащений звуковою 
та світовою 
сигналізацією 
(проблискові маячки 
синього та 
оранжевого кольорів), 
встановлено бойовий 
мультимедійний тир 
(для відпрацювання 
ситуативних 
сценаріїв), 
обладнаний 
інтерактивним 
пневматичним тиром 
«Інгул», що дає 
можливість 
виконувати курс 
стрільб з 
короткоствольної 
зброї у повному обсязі. 
В тирі встановлено 
автомобільний 
тренажер, конструкції.
Опис обладнання, 
устаткування: 
Мультимедійний тир в 
зборі, Стрілецький 
тренажер СКАТТ USB 
(3 шт.), ПК стандарт 
900 Cel/128/10.0 Gb/NE 
15, ПК CelD331/512/ 
80Gb/17» TFT (3 шт.), 
Відеореєстратор STS 
MDR-4300, Монітор 
AOC 22165 wTFT, 
Монітор LG Flatron LCD 
M 197 WD (4 шт.), 
Відеокамера STS (4 
шт.), Комп’ютер КАСП 
з відеограбером, 
Проектор 
мультимедійний 3500 
лм, НD, Програма 
управління тиром, 
Комплект відеофільмів 
(90 шт.), Комплект 
вправ для стрільби 
(300 шт.), Система 
захисту та обліку на 
SenseLock, Екран для 
мультимедійного тиру 
розміром 2х4 м, Блок 
визначення координат 
для екрану (БВК) для 
мультимедійного тиру.
Розрахунок 
достатності:
Навантаження на 
приміщення для 
стрільби складає 2108 
годин на 2019-2020 
навчальний рік, що в 
середньому на 
тиждень становить 29 
годин з розрахунку на 
2 тири, що є 
достатнім.
2108 годин на рік / 36 
тижнів / 2 тири = 29 
годин на тиждень.

Господарське 
право

навчальна 
дисципліна

Господарське 
право.pdf

Inw8LdEadBSvMT5tt82NSUOmw1EzGYg12P0g9cyh4qY=

Домедична 
підготовка

навчальна 
дисципліна

Домедична 
підготовка.pdf

KfD0hgyxkNy+YxzYEFw8gcOzgQJmSxfcaQVPK/9O5Xs= Навчально-
методичний кабінет 
кафедри 
криміналістики, 
судової медицини та 



судової медицини та 
психіатрії загальною 
площею 160,1 м2, 
висота – 3500 мм.
Опис обладнання, 
устаткування: 
Проектор Acer X113H; 
Ноутбук Acer G71B; 
Екран Lumi 2х2 м. 
Макети слідів 
застосування 
холодної, 
вогнепальної зброї, 
Скелет людини, Макет 
трупа людини, 
Посмертні маски (6 
шт.), Фрагменти кісток 
та внутрішніх органів 
людини (15 шт.), 
Фрагменти кінцівок 
людини з м’язовою 
масою (2 шт.), Валіза 
судово-медичного 
експерта  (навчальна), 
Манікени-тренажери 
для СЛР (2 шт.), 
турнікет.
Використовуються 
відповідні 
спеціалізовані 
програмні і 
мультимедійні засоби: 
мультимедійні 
презентації та 
навчальні фільми.

Екологічне право навчальна 
дисципліна

Екологічне право.pdf 3WtefbGCtUnuElRInAKO9jiGLNKdKi+hAgrnb3/PFDc=

Забезпечення прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Забезпечення прав 
людини в 

правоохоронній 
діяльності.pdf

r588Wk9EnHSNA+AhxXy4B/CT74Wmg9z4zByUSy+I4m4=

Запобігання та 
протидія 
домашньому 
насильству

навчальна 
дисципліна

Запобігання та 
протидія домашньому 

насильству.pdf

g6+fAD2ClFI++XIAM1BpeYDgGtrALIzT3OeV/VvREcw= Інтерактивна кімната, 
площею 75,0 м2, 
обладнання, 
устаткування: DVD 
рекордер Pioner DVR 
560HK, Телевізор 
Samsung TV 
PS63B680T6WXUA, 
Відеокамера 
NVC0SC430VP/IR, 
Відеорекордер 
NVDVR1014, Мікрофон 
MCE86II, Мікрофон 
OPUS 83, Пульт 
мікшерний ZED1402, 
Акустична система 
SEM715A

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
професійного 

спрямування.pdf

jdhG849X0laV9xmvU62DNz3i0JC0zoqkAhS3hgqtSyg= 3 комп’ютерні класи 
(аудиторія № 225 – 15 
комп’ютерів, 
мультимедійна дошка 
та проєктор; 
аудиторія № 227 – 8 
комп’ютерів; 
аудиторія № 215 – 8 
комп’ютерів та 
телевізор) мають 
доступ до інтернет та 
встановлене 
програмне 
забезпечення: Експрес 
метод Ілони 
Давидової, Geo USA, 
Intensive Course Т.И. 
Игнатовой, 
Английский, немецкий 
разговорный (25 
кадр), TOEFL (тести), 
Encarta 96 
Encyclopedia, 
Англійська мова 
(ANGL) – тести, Talk to 
Me (англ., нім., франц. 
мови), Презентація 
Police, Deutsch 
Platinum, Deutsch 
Intensiv 
Т.Н.Смирновой, 
TriplePlayPlus! in 
German, Фоторобот 
(на англійській мові), 
Мультимедійний курс 
"ЕШКО",  програмний 
комплекс «Діалог 
Nibelung».
Опис обладнання, 
устаткування: 
аудиторія № 215 – ПК 
Intel 2,8 GHz (8 шт.);
аудиторія № 225 – ПК 
Celeron 1 GHz (15 шт.), 
Мультимедійна дошка, 
Проектор Acer X113H;



Проектор Acer X113H;
аудиторія № 227 – ПК 
Intel 2,8 GHz (7 шт.), 
ПК Celeron 1 GHz, 
Телевізор Samsung 
PS50.

Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології.pdf

ZwjPqDDWYOA86qN3jNTnbNN+s0rBObe31TWUGVDJeRU= 2 комп’ютерні класи 
(аудиторія № 101 – 16 
комп’ютерів; 
аудиторія № 109 – 17 

комп’ютерів) мають 
доступ до інтернет та 
встановлене 
програмне 
забезпечення: АІС 
«РОВД», АІС «ФАКТ», 
АІС 
«АДМІНПРАКТИКА», 
АІС «АРСЕНАЛ», АІС 
«УТЕРЯННЫЕ 
ПАСПОРТА», АІС 
«РОЗЫСК УПР и МР», 
АІС «ОСК», АІС 
«ДОСЛЕДОВАНИЕ», АІС 
«КОНТРОЛЬ ОРД-
ПРЕСТУПЛЕНИЕ», АІС 
«КОРРУПЦИЯ», АІС 
«АРХИВ», АС 
композиційно-
фотографічного 
представлення 
зовнішнього вигляду 
людини 
«ФОТОРОБОТ», АРМ 
«ДІМ».
Опис обладнання, 
устаткування: 
аудиторія № 101 – ПК 
Athlon 2.6 GHz (15 
шт.), ПК Intel 3,3 GHz, 
Ноутбук HP ProBook 
450 i3 (2 шт.), 
Планшетний ПК Аsus 
Z300CG (2 шт.), 
Проектор Acer X113H, 
Екран Lumi 2х2 м;
аудиторія № 109 – ПК 
Intel 2,8 GHz (15 шт.), 
ПК Celeron 1 GHz, 
Ноутбук Dell Vostro 
3558, Проектор Acer 
X113H, Екран Lumi 2х2 
м.
Розрахунок 
достатності:
Навчальне 
навантаження 
практичних занять на 
2019-2020 навчальний 
рік за кафедрою 
економічної та 
інформаційної безпеки 
з урахуванням 
розподілу груп на 
підгрупи складає 5111 
годин, що в 
середньому на 
тиждень становить 36 
годин з розрахунку на 
4 комп’ютерні 
аудиторії, які 
використовує 
зазначена кафедра, 
що є достатнім.
5111 годин на рік / 36 
тижнів / 4 кабінети = 
36 годин на тиждень.

Історія держави та 
права

навчальна 
дисципліна

Історія держави та 
права.pdf

c+zM0pMSVGgwvW31xCGJnnrX50mx0INbFKXJps4gItU=

Конституційне 
право

навчальна 
дисципліна

Конституційне 
право.pdf

SOWqVsEofLk8GN7nUdTx1CLHK+wmoOVK6gwQKRY7YoI=

Кримінальне право навчальна 
дисципліна

Кримінальне право.pdf xTuruRwY4yOFJCqq3so+PPlG5WTeXQYDLUugbctKcd4= Комплекс зали 
судових засідань 
загальною площею 
128,4 м2, призначений 
для розгляду виїзних 
кримінальних, 
цивільних, 
господарських та 
адміністративних 
спорів, до якого 
входять: зала судових 
засідань, розрахована 
на 93 посадочних 
місця, у тому числі 3 
місця для осіб з 
особливими 
потребами; нарадча 
кімната, розрахована 
на 8 місць; група 
приміщень для 
підсудних 
(засуджених) та 



(засуджених) та 
конвою. Для 
забезпечення відео- та 
аудіо- фіксації 
судового процесу в 
залі судових засідань 
встановлене 
мультимедійне та 
звукове обладнання.

Режим секретності навчальна 
дисципліна

ОРД та РС.doc j+6o8AJ/bzeOZh/pyIa94epgoFn1/cIjEsHMT1URfVs=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; 
для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – 
також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

150113 Стояцька Ганна 
Михайлівна

доцент 0 Логіка Київський національний 
університет ім. Т.Г.Шевченка, 
1997, «Філософ. Викладач 
філософських дисциплін».
Кандидат філософських наук, 
09.00.05 історія філософії.
Доцент по кафедрі філософії та 
політології.

324852 Саєнко Марина 
Іванівна

доцент 0 Конституційне 
право

«Основи конституційного права» 
Метод. посібн. / Укладач Саєнко 
М.І. – Д., 2015 – 24с.
Реалізація правоохоронної 
функції держави органами 
внутрішніх справ в системі 
захисту прав і свобод людини / 
М.І.Саєнко // Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Правові 
та  організаційні засади 
забезпечення державою 
правоохоронної функції» 30-31 
жовтня 2018 року, Дніпро – 
ДДУВС, 2018.С. 198-205.
Дніпропетровський національний 
університет; 2007 р; 
«Правознавство».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07. «адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право».
Доцент кафедри теорії та історії 
держави і права.

180147 Поливанюк 
Василь 
Дмитрович

старший 
викладач

0 Вогнева підготовка Волков Ю.М., Поливанюк В.Д. 
Проблемні питання застосування 
вогнепальної зброї працівниками 
Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків 
/ Ю.М.Волков, В.Д.Поливанюк // 
Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 
2018. – № 4 (97). – С. 86-89
Сучасний стан нелегального 
обігу вогнепальної зброї в Україні 
/ Казначеєв Д.Г., Поливанюк В.Д. 
/ Методологічні проблеми теорії 
та практики оперативно-
розшукової діяльності: Матеріали 
постійно-діючого семінару, 3-4 
червня 2016 року. – Миколаїв: 
ЛДУВС, 2016. – С. 92-96
Вогнева підготовка як складова 
готовності поліцейських до 
застосування вогнепальної зброї 
/ В.Д. Поливанюк // Актуальні 
проблеми службово-бойової 
діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні: збірник 
тез доповідей круглого столу (м. 
Дніпро, 25 травня 2017 р.). – 
Дніпро: Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2017 – С.107-
108.
Актуальні питання незаконного 
обігу вогнепальної зброї в Україні 
на сучасному етапі / Поливанюк 
В.Д., Казначеєв Д.Г., Клименко 
М.М. / Актуальні питання 
забезпечення публічного 
порядку та безпеки в сучасних 
умовах: вітчизняний та 
міжнародний досвід: матеріали 
Дніпро: Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2017. С.170-
172.



Навчання поліцейських на 
початковому етапі вогневої 
підготовки: метод. рекомендації 
/колектив авторів / за 
заг.ред.к.ю.н., доц. Поливанюка 
В.Д. – Дніпро: ДДУВС, 2019. 20 с.
Національна академія внутрішніх 
справ України, 1998 р, 
«Правознавство», юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза.
Доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін.

121595 Москалець 
Андрій 
Петрович

викладач 0 Вогнева підготовка Національна юридична академія 
ім. Я. Мудрого, 2001р.; 
«Правознавство», юрист.
Центр післядипломної освіти  
ДВНЗ Запорізький національний 
університет, 2015 р.; 
кваліфікація: тренер з 
практичної стрільби.
Москалець А.П. Інноваційні 
методи стрілецької підготовки 
поліцейських // Підготовка 
поліцейських в умовах 
реформування системи МВС 
України (21 квітня 2017) - МВС 
України, Департамент патрул. 
поліції України ; Харків. 
Національний університет 
внутрішніх  справ, кафедра 
спеціальної фізичної підготовки 
с. 205-209
Мислива О.О., Москалець А.П. 
Новітні підходи до стрілецької 
підготовки у ВНЗ із 
спеціфичними умовами 
навчання, які здійснюють 
підготовку поліцейських  (2017) 
Журнал Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Збірник наукових праць. № 1. с. 
42-54.
Москалець А.П., Голобородько 
В.В. Правові аспекти 
застосування вогнепальної зброї 
українською поліцією та 
правоохоронними органами 
США: порівняльний аналіз // 
Міжнародна та національна 
безпека: теоретичні і прикладні 
аспекти / матер. ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 
бер. 2019 р.). Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2019. 
С.229-230.
Москалець А.П. Покращення 
вогневої підготовки курсантів 
шляхом внесення до підготовки 
елементів практичної стрільби // 
Актуальні проблеми службово-
бойової діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні : Збірник 
матеріалів круглого столу / 
Дніпро : Дніпропетровський 
державний університет  
внутрішніх справ, 2019

164380 Пожидаєв 
Микола 
Юрійович

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Запорізький класичний 
приватний університет; 
посвідчення № 0363 від 
15.05.2019 р.; «Технології у 
фізичній культурі і спорті».
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту; 1980 р; викладач з 
фізичного виховання.
Методика розвитку спеціальних 
фізичних якостей курсантів 
закладів вищої освіти 
національної поліції україни з 
використанням системи кросфіт 
// Науковий журнал «Молодий 
вчений» № 2 (66) лютий 2019 р.- 
с.345-348. (ScholarGoogle, 
CiteFactor, Research Bible, Index 
Copernicus)
Мотивація до занять спортом у 
курсантів різних факультетів і 
курсів університету внутрішніх 
справ //  Фізична культура, спорт 
та здоров’я нації: зб.наук.пр. – 
Житомирський державний 
університет ім. Івана Франка, 
Житомир - вип.6(25)18 - 2018 с. 
100-106.
Міжнародна науково-практична 
конференція з майстер-класами 
«Актуальні проблеми протидії 
фізичному нападу 
правопорушників» м. Львів 19 
листопада 2018 року Львів, 2018 



Пожидаєв М.Ю. Досвід 
викладання предмету 
«Спеціальна фізична підготовка» 
в ДДУВС.

230386 Подворчан 
Алла Зеновіївна

старший 
викладач

0 Українська мова 
професійного 
спрямування

Слов’янський державний 
педагогічний інститут; 2002 р.; 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Українська 
мова та література»; вчитель 
української мови і літератури, 
зарубіжної літератури.
Крашеніннікова Т.В., Нагорна 
Ю.А., Подворчан А.З. Словник-
довідник юридичної лексики 
(етимологічні нотатки). – Дніпро: 
ПВЦ «Адверта», 2018. – Ч. 1. – 94 
с.
Крашеніннікова Т.В., Подворчан 
А.З. Українська мова 
професійного спрямування 
(нестандартні заняття): 
Навчальний посібник. – Дніпро: 
ПВЦ «Адверта», 2018. – 66 с.

63657 Петрушин 
Дмитро 
Владиславович

доцент 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту України з боксу.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту, 2010 р., «Олімпійський та 
професійний спорт».
Кандидат наук, 24.00.01 - 
Олімпійський та професійний 
спорт.
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи» Відеопосібник.
Методичні рекомендації «Стійки, 
пересування, удари руками, 
ногами, захисні та 
контратакуючі дії».
«Проведення досліджень з 
актуальних проблем практичної 
діяльності МВС та Національної 
поліції» - Петрушин Д.В. – 
ст.викл., к.н. з фіз.вих та спорту .
Стійки, пересування, удари 
руками, ногами, захисні та 
контратакуючі дії. Електронний 
дидактичний демонстраційний 
матеріал.

154766 Петренко 
Сергій 
Петрович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту з таеквандо.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
ДДУВС, 2008 р., «Правоохоронна 
діяльність».
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім. Григорія Сковороди», 
2011 р., «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізична 
культура».
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод», 2016 р.
Навчально-методичний фільм 
(частина 2) «Легкоатлетичні 
вправи». Відеопосібник, 2017 р.

12484 Пакулова 
Тетяна 
Василівна

доцент 0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(Advanced). Сертифікат № 
A7625055 від 01.02.2019.
Горлівський державний 
педагогічний інститут іноземних 
мов; 1987 р.; «Англійська та 
німецька мови»; вчитель 
англійської та німецької мов.
Практичний курс англійської 
мови для працівників 
правоохоронних органів: 
посібник-практикум. – Дніпро: 
Адверта, 2016 (у співавторстві 
Побережна Н.О., Нагорна Ю.А., 



Тимофіїва К.М.).

166386 Нагорна Юлія 
Анатоліївна

старший 
викладач

0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(Advanced). Сертифікат № 
A7625077 від 01.02.2019.
Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара; 
2015 р.; «Мова і література 
(англійська)»; філолог-
дослідник, викладач вищого 
навчального закладу.

63052 Хашев Вадим 
Георгійович

доцент 0 Кримінологія Запорізький юридичний інститут 
МВС України; 1999 р.; 
«Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Доцент кафедри кримінального 
права та кримінології.

3271 Мислива 
Оксана 
Олегівна

старший 
викладач

0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

МВС України. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації за 
професійною програмою 
працівників підрозділів 
організаційно-аналітичного 
забезпечення та оперативного 
реагування (98 годин) від 
01.06.2019.
МВС України. Сертифікат про 
підвищення кваліфікації з 
тактичної та спеціальної фізичної 
підготовки (м. Харків, 2018).
КЗ «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» ДМР; посвідчення з 
домедичної допомоги № 23 від 
06.12.2018 р.
Харківський Національний 
університет внутрішніх справ, 
2000 р., «Правоохоронна 
діяльність».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Мислива О. О. Впровадження 
тактичної медицини в підготовку 
та діяльність Національної поліції 
України // Вісник Луганського 
державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка. - Випуск 1 (81). – 
2018. – с. 304-312.
Тактико-спеціальна підготовка: 
навч. посіб. / [О.Г. Комісаров, А.О. 
Собакарь, Е.Ю. Соболь, О.С. Юнін 
та ін.]; Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ. – Дніпро: 
ДДУВС, 2017. – 277 с. 
Практикум з тактичної 
підготовки поліцейських / [А.О. 
Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. 
Покайчук та ін.]; 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – 
Дніпро: ДДУВС, 2018. – 159 с. 
Основи надання патрульною 
поліцією невідкладної 
(домедичної та медичної) 
допомоги постраждалим особам: 
навчальн посібник / [О.О. 
Мислива]; Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ. – Дніпро: 
ДДУВС, 2018. – 160 с.
Мислива О.О., Москалець А.П. 
Уніфікація навчання з тактичної 
медицини на шляху 
удосконалення тактико-
спеціальної підготовки 
поліцейських // Підготовка 
поліцейських в умовах 
реформування системи МВС 
України : зб. наук. пр. / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ, Каф. спец. фіз. підготовки 
ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2018. 
– 246 с., с. 92-96.
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю 23 роки (юрист-
спеціаліст, магістр права).

28667 Миронюк 
Станіслава 
Анатоліївна

старший 
викладач

0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Короткострокове підвищення 
кваліфікації з Basic Life Support 
(BLS) сертифікований European 
Resuscitation Council (ERC), що 
проводився ВГО «Всеукраїнська 
Рада  Реанімації (ресуститації) та 
Екстреної Медичної Допомоги 
06.04.2019 р.
Короткострокове підвищення 
кваліфікації (участь у семінарі-



тренінгу за темою: 
«Забезпечення особистої 
безпеки під час проведення 
спеціальних операцій та 
поліцейських операцій з 
затримання озброєних 
злочинців») З 13.05.2019 р. по 
17.05.2019 р.
Пройшла підготовку з надання 
домедичної підготовки за 
навчальною програмою III рівня 
(обсяг 24 години) та отримала 
посвідчення про підготовку з 
надання домедичної допомоги 
спеціаліста-інструктора ДП 
УНДІМТ МОЗ України, м. Київ З 
31.05.2019 р. по 02.06.2019 р.
ДДУВС, 2007 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Миронюк С.А. Надання 
домедичної та медичної 
допомоги громадянам як форма 
реалізації соціальної та сервісної 
функції поліції. Міжнародна та 
національна безпека: теоретичні 
і прикладні аспекти : матер. ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Дніпро, 15 бер. 2019 р.). Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2019. 365 с. С.193-195.

307838 Марков Роман 
Анатолійович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту; 2012 р; «Спорт», 
спеціаліст з олімпійського та 
професійного спорту і фізичного 
виховання, тренер з виду спорту.

307837 Мандрика 
Віктор 
Сергійович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Придніпровська державна 
академія фізичної культури і 
спорту; 2019 р.; «Фізична 
культура і спорт».

76657 Логвиненко 
Максим 
Леонідович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту з плавання.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»
ДДІФКіС, 2005 р., «Фізичне 
виховання». 
ДДУВС, 2012 р., 
«Правознавство». 
 «Актуальні проблеми службово-
бойової діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні»: круглий 
стіл м. Дніпро, 25 травня 2017 
року Дніпропетровський 
державній університет  
внутрішніх справ, 2017 
Логвиненко М.Л. Особиста 
безпека поліцейських під час 
охорони публічного порядку.

307383 Лантух Ірина 
Сергіївна

викладач 0 Теорія держави та 
права

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2015 р., «Правознавство», 
магістр права.
Лантух І.С. «Анексія Автономної 
Республіки Крим як акт 
порушення суверенітету та 
територіальної цілісності 
України: правовий аспект». // 
Матеріали круглого столу «Ідея 
суверенітету української 
держави в національній правовій 
доктрині та її реалізація в 
юридичній практиці» м. Дніпро, 
18 вересня 2019 р.
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю «Право» посада 
юрисконсульт з 15.07.2015р. по 
15.07.2019р. ТОВ «КК 
«КомЕнерго-Новомосковськ».

275813 Лазарева Дарія 
Володимирівна

викладач 0 Юридичне 
документознавство

Дніпропетровський університет 
економіки та права ім. Альфреда 
Нобеля; 2010 р.; «Право».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Лазарева Д.В. Міжнародне та 
національне законодавство: 
способи удосконалення // 
Матеріали міжнародної науково-



практичної конференції, м. 
Дніпро, 1-2 квітня 2017 р. Дніпро: 
Дніпропетровський гуманітарний 
університет, 2017. С. 215-219.
Лазарева Д.В. Вилучення 
матеріальних об’єктів під час 
затримання уповноваженою 
службовою особою // Державне 
регулювання суспільних 
відносин: розвиток 
законодавства та проблеми 
застосування: міжнародна 
науково-практична конференція, 
м. Київ, 14-15 липня 2017 р. К.: 
Центр правових наукових 
досліджень, 2017. С. 87-92.

230415 Стрюк Євгенія 
Володимирівна

викладач 0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Західно-фінлянський коледж, м. 
Гуйттинен, Фінляндія. 
Міжнародний сертифікат рівня 
іноземної мови С1. Сертифікат № 
08032019/0205 від 08.03.2019.
Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара; 
2017; «Філологія»; філолог 
(англійська мова та література).

275813 Лазарева Дарія 
Володимирівна

викладач 0 Судові та 
правоохоронні 
органи України

Лазарева Д.В. Забезпеченість 
прав затриманого як основа 
законності  під час здійснення 
затримання уповноваженою 
службовою особою // Науковий 
вісник Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ. 2017. № 4. С. 
277-285.
Лазарева Д.В. Нова процесуальна 
підстава затримання особи за 
підозрою у вчиненні 
корупційного злочину без ухвали 
слідчого судді: послідовна 
правова політика чи політична 
діяльність? // Політико-правові 
реформи та становлення 
громадянського суспільства в 
Україні: матеріали всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 
м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 р. 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. С. 189-192.
Лазарева Д.В. Міжнародно-
правові стандарти правомірності 
обмеження свободи та особистої 
недоторканності особи у зв’язку 
з підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення / 
Актуальні питання протидії 
злочинності в сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід: матер. 2 Міжнар. наук.-
практ. конф.  (м. Дніпро, 15 
березня 2018 р.). – Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2018. – 480 с. – с. 425-427.
Дніпропетровський університет 
економіки та права ім. Альфреда 
Нобеля; 2010 р.; «Право».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.

229591 Кутній Євген 
Анатолійович

викладач 0 Режим секретності Національна академія  
внутрішніх справ, 2015 р.; 
«Правознавство», юрист.
Кутній Є.А. Щодо проблематики 
вибору носія інформації у вигляді 
персонального ідентифікатора 
для доступу користувачів в 
автоматизовану систему класу 1: 
Актуальні проблеми діяльності 
органів досудового 
розслідування: матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (Дніпро, 7 
черв. 2019 р.): Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 
104-106.
Кутній Є.А. Щодо здійснення 
контролю за станом технічного 
захисту інформації підрозділами 
держспецзв’язку на території 
дніпропетровської області // 
Оперативно-розшукова 
діяльність Національної поліції: 
проблеми теорії та практики: 
матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 08 лист. 2019 р.): 
у 2-х ч. Дніпро: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2019. Ч. 2. С. 
13-17.

307261 Кондратенко 
Іван 
Миколайович

викладач 0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Короткострокове підвищення 
кваліфікації з Basic Life Support 
(BLS) сертифікований European 
Resuscitation Council (ERC), що 



проводився ВГО «Всеукраїнська 
Рада  Реанімації (ресуститації) та 
Екстреної Медичної Допомоги 
06.04.2019 р.
Пройшов підготовку з надання 
домедичної підготовки за 
навчальною програмою III рівня 
(обсяг 24 години) та отримав 
посвідчення про підготовку з 
надання домедичної допомоги 
спеціаліста-інструктора ДП 
УНДІМТ МОЗ України, м. Київ З 
31.05.2019 р. по 02.06.2019 р.
Дніпропетровська державна 
медична академія, 2000 р., 
«Лікарська справа».
Лікар-терапевт вищої категорії.
Кондратенко І.М. Вплив 
проституції і наркоманії на 
поширення ВІЛ та СНІД // 
регіональний науково-
практичний семінар 
«Запобігання злочинності через 
планування територій. Безпека 
життєвого середовища» м. 
Дніпро 22 березня 2019р.

275798 Колесник Алла 
Валеріївна

завідувач 
кафедри

0 Українська мова 
професійного 
спрямування

Дніпропетровський національний 
університет; 2005 р.; «Українська 
мова та література та художня 
культура»; філолог, викладач 
української мови та літератури, 
викладач художньої культури.
Кандидат філологічних наук; 
10.01.01 – українська література.
Колесник А.В., Баранник О.Ю., 
Єгорова В.С., Омелян-Скирта Н. 
Г., Ткач О. В., «Українська мова 
за професійним спрямуванням»: 
методичні вказівки до 
практичних занять для студентів 
економічних напрямів підготовки 
денної форми навчання. – Д.: 
ПДАБА, 2017 (особистий внесок 
0,3 д.а.)

275790 Ковалевська 
Оксана 
Вікторівна

викладач 0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара. Центр 
післядипломної освіти. 
Сертифікат № 135 від 30.06.2015. 
Опанування програми рівня А2 з 
китайської мови
Cambridge Assessment. 
Міжнародний сертифікат № 
0063636992; TKT Module 1. 
12.12.2018
Західно-фінлянський коледж, м. 
Гуйттинен, Фінляндія. 
Міжнародний сертифікат рівня 
іноземної мови С1; 08.03.2019
Pearson Edexel. Міжнародний 
сертифікат рівня іноземної мови 
В2; 07.08.2019
Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара; 
2017; «Філологія»; філолог 
(англійська мова та література).

114871 Кисельов 
Андрій 
Олександрович

старший 
викладач

0 Оперативно-
розшукова 
діяльність

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ; 
2007 р.; «Правоохоронна 
діяльність.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 - «Кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність».
Кисельов А.О. Деякі особливості 
оперативно-розшукової протидії 
оперативними підрозділами 
Національної поліції України 
проявам тероризму в районі 
проведення антитерористичної 
операції. / А. О. Кисельов // Zbior 
artykulow naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej Naukowo-
Praktycznej "Panstwo i Prawo. 
Aktualne naukowe problemy. 
Rozpatrzenie, decyzja, praktyka" 
(30.03.2016-31.03.2016) - 
Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. 
"Diamond trading tour", 2016. 104 
str., str. 90-91.
Кисельов А.О. Оперативно-
розшукова протидія 
підрозділами Національної 
поліції незаконному 
видобуванню бурштину / А. О. 
Кисельов // Використання 
спеціальних знань у досудовому 
розслідуванні : Матеріали наук.-
практ. семінару 
(Дніпропетровськ, 13 травня 
2016 р.). Дніпропетровськ : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2016. 128 с., с. 48-50.



Кисельов А.О. Особливості 
проведення працівниками 
Національної поліції України 
бесіди з особами під час 
здійснення оперативно-
розшукової діяльності / А. О. 
Кисельов // Topical Problems of 
Modern Science and Possible 
Solutions : Proceedings of the IIId 
International Scientific and 
Practical Conference (Dubai, 
September 28 – 29, 2016, UAE). 
Dubai. International Scientific and 
Practical Conference «World 
Science». - №10 (14). Оctober 
2016. Р. 61-63.
Кисельов А.О. Психологічна 
готовність працівника 
Національної поліції України до 
здійснення оперативно-
розшукової діяльності / А. 
О.Кисельов // Modern Scientific 
Achievements and Their Practical 
Application : Proceedings of the III 
International Scientific and 
Practical Conference " (Dubai, 
October 27 – 28, 2016, UAE). 
Dubai. International Scientific and 
Practical Conference «World 
Science». №11 (15). November 
2016. Р. 9-11.

62729 Кириченко 
Олег 
Вікторович

завідувач 
кафедри

0 Оперативно-
розшукова 
діяльність

Запорізький юридичний інститут 
МВС України; 1999 р.; 
«Правознавство»; юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.09 
– кримінальний процес та 
криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент кафедри кримінального 
права та кримінології.
Кириченко О.В. Оперативно-
розшукова протидія злочинам 
проти громадської безпеки 
кримінальною поліцією: 
проблема теорії та практики: 
монограф. Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2016. 428 с.
Антологія наукового 
забезпечення оперативно-
розшукової діяльності: Том І (за 
матеріалами аналізу дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 1992-
2015 роки): монограф. / В.В. 
Дараган, В.В. Єфімов, О.В. 
Кириченко та ін.; за заг. ред. І.Р. 
Шинкаренка. Дніпро: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2017. Ч. 1. 660 с.
Антологія наукового 
забезпечення оперативно-
розшукової діяльності: Том І (за 
матеріалами аналізу дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 1992-
2015 роки): монограф. / В.В. 
Дараган, В.В. Єфімов, О.В. 
Кириченко та ін.; за заг. ред. І.Р. 
Шинкаренка. Дніпро: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2017. Ч. 2. 448 с.
Кириченко О.В. Оперативно-
розшукова інформація: 
теоретичне визначення поняття 
// Оперативно-розшукова 
діяльність Національної поліції : 
проблеми теорії та практики : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 20 жовтня 2017 
р.): у 2-х ч. Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2017. Ч. 
1. С. 45-48.
Кириченко О. В. Проблеми 
правового регулювання 
оперативно-розшукової протидії 
злочинам // Сучасні проблеми 
правового, економічного та 
соціального розвитку держави: 
тези доповідей VІ міжнародної 
наук.-практ. конф. (Харків, 1 
грудня 2017 р.). Харків: Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 
218-222.
Кириченко О.В., Федотенко А.В. 
Актуальні проблеми проведення 
оперативно-технічних заходів та 
використання спеціальної 
техніки під час протидії 
злочинам // Оперативно-
розшукова діяльність 



Національної поліції: проблеми 
теорії та практики: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 19 жовт. 2018 р.): у 2-х 
ч. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 16-18.
Кириченко О.В. Сучасний погляд 
на критерії ефективності 
діяльності оперативних 
підрозділів Національної поліції 
України // Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу, 
криміналістики та оперативно-
розшукової діяльності: тези ІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(Хмельницький, 1 березня 2019 
р.). Хмельницький: Вид-во 
НАДПСУ, 2019. С. 626-629.

80152 Казначеєв 
Дмитро 
Георгійович

доцент 0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Казначеєв Д.Г. Формування 
професійно-важливих якостей 
працівників працівників сил 
охорони правопорядку // 
Службово-бойова діяльність 
Національної гвардії України: 
сучасний стан, проблеми та 
перспективи / Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 
березня 2019 р.). – Харків 
:НАНГУ, 2019. С.76-77.
Забезпечення публічного 
порядку та безпеки під час 
виникнення надзвичайних 
ситуацій / Казначеєв Д.Г., 
Бурлаку О.Г. //  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 17 листоп. 2017 р.). – 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. –
C.160-163.
Тактика затримання озброєних 
правопорушників при значному 
скупченні людей // Міжнародна 
науково-практична конференція 
з майстер-класами «Актуальні 
проблеми протидії фізичному 
нападу правопорушників», м. 
Львів, 19 лист. 2018 р.
Цивільний захист населення від 
надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з використанням 
хімічної зброї, як пріоритет 
національної безпеки // ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Міжнародна та національна 
безпека: теоретичні і прикладні 
аспекти» м. Дніпро, 15 березня 
2019 р.
Дніпропетровський державний 
університет  внутрішніх справ; 
семінар-тренінг «Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»; 13-17.05.2019 р.
Національна академія внутрішніх 
справ України, 1999 р., 
«Правознавство», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
21.07.04 – оперативно-розшукова 
діяльність.
Доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності.

229846 Лопаєва Олена 
Миколаївна

старший 
викладач

0 Вогнева підготовка Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
семінар-тренінг «Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спецоперацій та 
поліцейських операцій з 
затримання озброєних 
злочинців».
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури та 
спорту, 1990 р., «Фізична 
культура та спорт». Викладач-
тренер з виду спорта.

65860 Поповський 
Анатолій 
Михайлович

професор 0 Українська мова 
професійного 
спрямування

Дніпропетровський державний 
університет, 1962 р.; філолог, 
учитель української мови та 
літератури.
Доктор філологічних наук, 
10.02.01 – українська мова, тема 
«Південноукраїнські джерела в 
історії формування української 
літературної мови».
Професор кафедри української 
мови.

275421 Резворович 
Кристина  
Русланівна

Завідувач 
кафедри

0 Цивільне право та 
процес

Резворович К.Р. Сучасний стан 
законодавчого забезпечення 
вжиття нотаріусами заходів 
щодо охорони спадкового майна. 
Науковий вісник 



Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Збірник наукових праць. – №4 
(89). – 2017. – С. 49 – 59.
Резворович К.Р. Правова природа 
судової помилки у цивільному 
процесі. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Науковий журнал. – 2018. – №4 
(97). – С. 95-98.
Резворович К.Р. Правова природа 
суддівської помилки у 
цивільному процесі. Правові та 
організаційні засади 
забезпечення державою 
правоохоронної функції: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Дніпро, 30 жовтня 2018 
р.). – с. 194-196.
Резворович К.Р. Механізм 
судового захисту прав людини у 
цивільних правовідносинах 
України. Захист прав людини: 
міжнародний та вітчизняний 
досвід: матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 
травня 2019р.). – Київ: 
Національна академія 
прокуратури. – с. 531-534.
Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара; 
2012 р.; «Правознавство», 
професіонал в галузі 
правознавства, прокурорського 
нагляду та правосуддя.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

60057 Рогальський 
Володимир 
Ілліч

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту з міжнародного 
класу з самбо, майстер спорту з 
дзюдо.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
ДДУВС, 2006 р., «Правоохоронна 
діяльність».
Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у XXI 
столітті м. Львів, 21-22 жовтня 
2016 року Західноукраїнська 
організація « Центр правничих 
ініціатив», Львів, 2016 
Рогальський В.І. Застосування 
поліцейськими заходів фізичного 
впливу (сили) та спеціальних 
засобів с. 71-72
Zu den materialien der 
internationalen wissenschaftlich-
praktishen konferenz  Aktuelle 
themen im context der entwicklung 
der modernen wissen schsften» 
Dresden, Deutschland 23 januar 
2019Dresden, Deutschland 
Рогальський В.І. Важливість 
спеціальної фізичної підготовки 
для полцейських 98-100.

319715 Стрельнікова-
Ляшко Анна 
Володимирівна

викладач 0 Судові та 
правоохоронні 
органи України

Національна юридична академія 
імені Ярослава Мудрого, 2008 р. 
Факультет підготовки кадрів для 
органів юстиції України, 
«Правознавство»; юрист.
Стрельнікова-Ляшко А.В. 
Актуальні питання протидії 
злочинності у сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід// Матеріали ІІ  Міжнародна 
науково-практична конференція. 
(15 березня 2015 року). – Дніпро, 
2018.

324810 Наточій 
Анатолій 
Дмитрович

старший 
викладач

0 Вогнева підготовка Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. 
Сертифікат про короткострокове 
підвищення кваліфікації 
«Забезпечення особистої 
безпеки під час проведення 
спеціальних операцій та 
поліцейських операцій з 
затриманням озброєних 
злочинців» 13 – 17 травня 2019 
року.
Дніпропетровське вище зенітне 
ракетне командне училище ППО, 
1984 р., «Командна, тактична, 
радіотехнічні засоби».



Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту, 1999 р. «Фізичне 
виховання і спорт», викладач 
фізичного виховання і спорту.
Наточій А.Д. Воробець Х.О. 
Використання новітніх методик 
під час викладання дисципліни 
вогнева підготовка у вищих 
навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання 
// IV Міжнародна науково-
практична конференція 
«Підготовка поліцейських в 
умовах реформування системи 
МВС України», м. Харків, 
31.05.2019
Наточій А.Д. Необхідність 
запровадження процесу 
змагальності для розвитку 
навичок з вогневої, тактичної та 
фізичної підготовки курсантів 
навчальних закладів зі 
специфічними умовами навчання 
// Матеріали регіонального 
круглого столу «Актуальні 
проблеми службово-бойової 
діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні», ДДУВС, 
м. Дніпро, 24.05.2019

275423 Ярошенко 
Артем  
Сергійович

старший 
викладач

0 Трудове право Резворович К.Р., Юнін О.С., 
Круглова О.О. [та ін.].Фінансово-
економічна безпека: теоретико-
правові аспекти: навч. посіб. / 
К.Р. Резворович, О.С. Юнін, О.О. 
Круглова [та ін.]. – Дніпро : 
Видавець Біла К.О., 2019. – 195 с.
Резворович К.Р., Юнін О.С., 
Круглова О.О. [та ін.]. 
Законодавство України у сфері 
захисту прав споживачів : зб. 
норм.-прав. актів / уклад. : 
Резворович К. Р., Юнін О. С., 
Круглова О. В. та ін. – Дніпро : 
Видавець Біла К. О., 2019. – 484 
с.
Ярошенко А.С. Костенко О.М., 
Гасанов Е.Д., Калашнік Р.В. 
Особливості адміністративної 
відповідальності за несплату 
аліментів в Україні. Порівняльно-
аналітичне право – електронне 
наукове фахове видання 
юридичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет», 2018. № 2. С. 281-
284.
Ярошенко А.С. Костенко О.М., 
Іхно М.О., Доній К.В. Теоретичні 
та практичні аспекти 
адміністративної 
відповідальності за заняття 
проституцією. Eurasian Academic 
Research Journal, 2018. № 5 (23). 
С. 80–87.
Ярошенко А.С. Костенко О.М. 
Актуальні проблеми виплати 
компенсації за час вимушеного 
прогулу як засобу захисту 
трудових прав працівника. 
Судова та слідча практика в 
Україні, 2019. Випуск 8. С. 35–40.
Державний вищий навчальний 
заклад «Національний гірничий 
університет»; 2013 р.; 
«Правознавство»; професіонал в 
галузі правознавства.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

5436 Юніна Марина 
Петрівна

доцент 0 Трудове право Національний університет 
внутрішніх справ МВС України, 
2004 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.03 – цивільне право та 
цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право.
Доцент кафедри цивільного 
права та процесу.
Tsahik Kolinko, Krystyna 
Rezvorovych, Maryna Yunina. Legal 
characteristic of the franchise 
agreement in Germany. Baltic 
Journal of Economic Studies, Vol. 5 
Number 1. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2019. - P. 96-
100.
Трудове право (в схемах та 
визначеннях). навч. посібник/ 
кол. авт.; (Коваленко А.В., Юнін 
О.С., Савєльєва М.О. та ін.). 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2016. 142 с.



Юніна М.П. Щодо відшкодування 
моральної шкоди у справах про 
порушення прав споживачів. 
Матеріали міжнародної науково-
практ. конференції «Актуальні 
проблеми права на сучасному 
етапі розвитку державності» (20-
21 жовтня 2017 р.).  Люблін, 
Республіка Польща. 2017. Ч. 1. С. 
115-117.
Юніна М.П., Яшан Ю.Б. 
Порівняльна характеристика 
договору франчайзингу  за 
законодавством України та 
Німеччини. Міжнародна та 
національна безпека: теоретичні 
і прикладні аспекти : матер. ІІІ 
Міжнар. наук-практ. конф. (м. 
Дніпро, 15 бер. 2019 р.) Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2019. С. 323-324.

64427 Юнін 
Олександр 
Сергійович

директор 0 Цивільне право та 
процес

Цивільне право та процес (1 
частина). Навчальний посібник / 
кол. авт. ; [Коваленко А.В. (кер), 
Ведмідський О.В., Круглова О.О. 
та ін.]. Дніпро: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр справ, 2018. 275 с. 
(ISBN 978-617-645-277-5)
Цивільне право та процес (2 
частина). Навчальний посібник / 
кол. авт. ; [Коваленко А.В. (кер), 
Круглова О.О. та ін.]. Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 
2018. 128 с. (ISBN 978-617-645-
278-2).
Yunin O. Buletsa S., Drozd O., 
Mohilevskyi L. Medical error: civil 
and legal aspect. Georgian medical 
news No 3 (276) 2018 P. 166-172
Деякі теоретичні аспекти 
медіації як альтернативного 
способу вирішення цивільно-
правових спорів. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2016. № 4. С. 112-117.
Цивільно-правові аспекти 
сурогатного материнства. 
Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2017. № 3. С. 119-125.
Реформування цивільного права 
в умовах євроінтеграції. навч. 
посіб.  / кол. авт. Резворович  К.Р. 
(кер.), Юнін О.С., Круглова О.О. 
та ін.. Дніпро. Видавець Біла К.О. 
2019. 180 с.
Національний університет 
внутрішніх справ МВС України, 
2004 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Доктор юридичних наук, 
12.00.07. – адміністративне 
право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Професор кафедри цивільного 
права та процесу.

64427 Юнін 
Олександр 
Сергійович

директор 0 Трудове право Трудове право (в схемах та 
визначеннях). навч. посібник/ 
кол. авт.; (Коваленко А.В., Юнін 
О.С., Савєльєва М.О. та ін.). 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2016. 142 с.
Yunin O. V. Sevruk, S. Pavlenko 
Priorities of economic development 
of Ukraine in the context of 
European integration. Baltic Journal 
of Economic Studies, Volume 4 
Number 3. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2018, P 358-
366.
Юнін О.С. Суб’єктний склад 
договору охорони фізичної особи. 
Актуальні проблеми цивільного, 
трудового та господарського 
права: теорія та практика в 
сучасних умовах Матеріали 
всеукр.  науково-практ. 
Конференції (24 листопада 2017 
р.).  – Дніпро :Дніпроп. держ. ун-
т внутр. справ, 2017. С. 12-14.
Фінансово-економічна безпека: 
теоретико-правові аспекти. Навч. 
посібник / кол.авт. [Резворович 
К.Р. (кер.), Юнін О.С., Круглова 
О.О., Нагорна О.О. та ін.].  
Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019.  
195 с.
Стягнення заборгованості по 
аліментах та притягнення 
боржника до відповідальності за 
невиконання аліментних 
обов’язків: проблеми теорії та 



практики. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2017. № 1. С. 132-139.
Національний університет 
внутрішніх справ МВС України, 
2004 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Доктор юридичних наук, 
12.00.07. – адміністративне 
право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Професор кафедри цивільного 
права та процесу.

275604 Шеверун 
Владислав 
Сергійович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»
ДДІФКіС, 2017 р., «Фізична 
культура і спорт».
Методичні прийоми підвищення 
рівня фізичної підготовленості 
курсантів на основі 
використання засобів 
спортивних ігор //  Науковий 
часопис НПУ ім. Драгоманова: 
зб.наук.пр. – Київ -  вип.4(112)19 
- 2019 с. 144-147.
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи». Відеопосібник.

147924 Шаблистий 
Володимир 
Вікторович

професор 0 Кримінальне право Запорізький юридичний інститут 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ; 
2007 р.; «Правознавство»; юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.08 
– кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Доцент кафедри кримінального 
права та кримінології.
Удосконалення кримінально-
правового забезпечення 
поліцейської діяльності в Україні. 
Вісник кримінального 
судочинства. 2016. № 3. С. 112-
115. міжнародна наукометрична 
база «Index Copernicus 
International» (Республіка 
Польща).
Проблеми кримінально-
правового забезпечення 
поліцейської діяльності в Україні 
у сфері протидії злочинам проти 
власності. Вісник кримінального 
судочинства. 2017. № 2. С. 141-
149. міжнародна наукометрична 
база «Index Copernicus 
International» (Республіка 
Польща).
Поняття інтересу в 
кримінальному праві України: 
постановка проблеми. Науковий 
вісник ДДУВС: науковий журнал. 
2018. Спеціальний випуск № 3 
(94). «Права людини: 
методологічний, гносеологічний 
та онтологічний аспекти». С. 
175-180. Журнал індексується в 
Index Copernicus International. 
(Республіка Польща).
Безпековий вимір кримінального 
права України: 
людиноцентристське 
дослідження: монографія. Дн-
ськ: ДДУВС: Ліра ЛТД, 2015. 420 
с. 
Практикум з кримінального 
права (Загальна частина): 
навчальний посібник / О.В. 
Ведмідський, В.Д. Людвік, В.Ф. 
Примаченко та ін.; за заг. ред. 
д.ю.н., доц. В.В. Шаблистого. 
Дніпро: ДДУВС, 2017. 352 с.
З 2011 року член Громадської 
організації «Всеукраїнська 
асоціація кримінального права».

230806 Чоботько 
Маргарита 
Анатоліївна

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський Державний 
Університет Внутрішніх Справ. 
Короткострокове підвищення 
кваліфікації за темою « 
Забезпечення особливої безпеки 
під час проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 



операцій з затримання озброєних 
злочинців». 13-17 травня 2019 
року.
Харківська державна академія 
фізичної культури; 2012 р.; 
«Спорт »; викладач фізичного 
виховання, тренер з боротьби.
Суддівство Кубків,Чемпіонатів 
України з дзюдо та 
Всеукраїнської Універсіади з 
дзюдо протягом року.
Член данової комісії федерації 
дзюдо Дніпропетровської 
області.
Член суддівської комісії 
федерації дзюдо України.

171852 Христова Юлія 
Вікторівна

старший 
викладач

0 Міжнародне право Христова Ю.В. Федьора О.М. 
Видворення іноземців та осіб без 
громадянства: національний та 
зарубіжний досвід \ Ю.В. 
Христова, О.М. Федьора \\ 
Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Юридичні науки» : зб. наук. 
праць. Херсон : Вид-во ХДУ, 
2014. – Вип. 1. – Том 2. – № 1.– С. 
261-264. (фахове видання)
Христова Ю.В. Троїцька О.О. 
Підстави набуття громадянства в 
Україні та деяких державах-
членах ЄС: порівняльно-
правовий аналіз \ Ю.В. Христова, 
О.О. Троїцька \\ Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ : 
зб. наук. праць. 
Дніпропетровськ, 2014. – № 4. – 
С. 89-97. (фахове видання)
Запорізький юридичний інститут 
МВС України; 2002 р.; 
«Правоохоронна діяльність»; 
юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Доцент кафедри 
конституційного та 
міжнародного права.

171852 Христова Юлія 
Вікторівна

старший 
викладач

0 Історія держави та 
права

Керівництво науковим гуртком 
«Правознавець» кафедри теорії 
та історії держави і права 
факультету підготовки фахівців 
для підрозділів превентивної 
діяльності протягом 2013–2015 
рр., з 2 семестру 2018–2019 н.р. 
по т.ч.
Членство в Асоціації українських 
правників з 1 вересня 2014 року 
(посвідчення №159).
Запорізький юридичний інститут 
МВС України; 2002 р.; 
«Правоохоронна діяльність»; 
юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Доцент кафедри 
конституційного та 
міжнародного права.

171852 Христова Юлія 
Вікторівна

старший 
викладач

0 Забезпечення прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Колосков В.В. Христов О.Л. 
Христова Ю.В. Необхідність 
легалізації оперативного 
експерименту, проведення якого 
обмежує права людини / В.В. 
Колосков, О.Л. Христов, Ю.В. 
Христова // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ : 
зб. наук. праць. 
Дніпропетровськ, 2018. – Спец. 
вип. № 3. – С.254-259. (фахов.)
Колосков В.В. Христов О.Л. 
Христова Ю.В. Необхідність 
легалізації оперативного 
експерименту, проведення якого 
обмежує права людини \ В.В. 
Колосков, О.Л. Христов, Ю.В. 
Христова \\ Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ : 
зб. наук. праць. 
Дніпропетровськ, 2018. – Спец. 
вип. № 3. – С.254-259. (фахове 
видання)
Запорізький юридичний інститут 
МВС України; 2002 р.; 
«Правоохоронна діяльність»; 
юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-



виконавче право.
Доцент кафедри 
конституційного та 
міжнародного права.

23902 Христов 
Олександр 
Леонідович

доцент 0 Домедична 
підготовка

Полк ПСПОП «Дніпро -1» ГУНП в 
Дніпропетровській області; 
сертифікат за стандартом BLS, 
TCCC/CLS; тренінг з тактичної 
медицини «Знати щоб вижити» з 
надання домедичної допомоги 
для поліцейських.
Донецький юридичний інститут 
МВС при Донецькому 
національному університеті; 
2004 р.; «Правоохоронна 
діяльність»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії.

63052 Хашев Вадим 
Георгійович

доцент 0 Кримінальне право Кримінально-виконавче право: 
Навчальний посібник / Вид. 2-ге, 
зм. і доп. / За ред. Т.А. Денисової. 
– К.: Істина, 2010. – 479 с. 
(рекомендовано МОН 21.06.2007 
лист №1.4/ 18-Г-987). (особистий 
внесок 4 д.а.).
Кримінально-виконавче право: 
словник: Навчальний посібник / 
За заг. ред. Т.А. Денисової – 
Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 
293 с. (особистий внесок 9 д.а.).
Практикум з кримінального 
права (Загальна частина): 
навчальний посібник / О.В. 
Ведмідський, В.Д. Людвік, В.Ф. 
Примаченко та ін.; за заг. ред. 
д.ю.н., доц. В.В. Шаблистого. 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2017. 352 с. 
(особистий внесок 1 д.а.).
Кримінально-виконавче право 
України: практикум. Навчальний 
посібник / За заг. ред. д.ю.н., 
доц. В. В. Шаблистого. – 2-ге 
вид., переробл. І доповн. - 
Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 
– 180 с. (особистий внесок 5 д.а.).
З жовтня 2011 року і по 
теперішній час член громадської 
організації «Всеукраїнська 
асоціація кримінального права».

172916 Фурса Вадим 
Вікторович

викладач 0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Запорізький юридичний інститут 
ДДУВС; 2009 р.; 
«Правознавство»; юрист.
Конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Тактико-спеціальна 
підготовка» для здобувачів 
вищої освіти 1 курсу факультетів 
підготовки фахівців для 
підрозділів кримінальної поліції, 
підготовки фахівців для 
підрозділів превентивної 
діяльності, що навчаються на 
першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти, спеціальності 262 
Правоохоронна діяльність / 
Дніпро: Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2019 – 42 с.

13451 Філіпп 
Анастасія 
Володимирівна

старший 
викладач

0 Кримінальне право Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого; 
2006 р.; «Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.08 – кримінальне право; 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Практикум з кримінального 
права (Загальна частина): 
навчальний посібник / О.В. 
Ведмідський, В.Д. Людвік, В.Ф. 
Примаченко та ін.; за заг. ред. 
д.ю.н., доц. В.В. Шаблистого. 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2017. 352 с.
З 2017 року член Громадської 
організації «Всеукраїнська 
асоціація кримінального права».

61067 Тимофіїва 
Катерина 
Михайлівна

старший 
викладач

0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Cambridge Assessment English. 
Teaching Knowledge Test (TKT). 
Module 1 Language and 
background to language learning 
and teaching. 20.11.18. Certificate 
Number 0063524252.
Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького, 2014 р.,  
«Мова і література (англійська)», 



філолог, вчитель англійської, 
німецької мов та зарубіжної 
літератури.
Дніпропетровський національний 
університет імені О.Гончара , 
2015 р., «Мова і література», 
магістр з мови і літератури 
(англійської), філолог-дослідник, 
викладач вищого навчального 
закладу.
Практичний курс англійської 
мови для працівників 
правоохоронних органів / 
Посібник-практикум (2-ге 
видання) / Побережна Н.О., 
Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., 
Тимофіїва К.М., за ред. канд. 
пед. наук Побережної Н.О. – Д.: 
ЛІРА, 2016. – 338 с.
English for professional 
communication in law and law 
enforcement (Англійська мова 
для професійного спілкування 
правників та правоохоронців 
(для слухачів магістратури та 
ад’юнктури): навчальний 
посібник / Гречухіна І.Д., 
Побережна Н.О., Пакулова Т.В., 
Нагорна Ю.А., Тимофіїва К.М. –  
Дніпро: ДДУВС, 2017. – 351 с.

182826 Тимофєєв 
Володимир 
Павлович

старший 
викладач

0 Вогнева підготовка Сертифікат про проходження 
короткострокових курсів 
підвищення кваліфікації семінар-
тренінг за темою «Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців» 13-17 травня 2019 
року.
Юридична академія Міністерства 
внутрішніх справ України, 2004 
р., «Правознавство».
Навчально-методичний посібник 
«Вогнева підготовка» для 
курсантів та слухачів 
Національної поліції і 
рекомендований до друку 
Науково-методичною радою 
ДДУВС протокол № 7 від 
09.02.2017.
Тимофєєв В.П. «Психологічні  
аспекти підготовки майбутніх 
правоохоронців у застосуванні 
зброї» Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
правоохоронної діяльності та 
юридичних наук» м. 
Дніпропетровськ 19-20 серпня 
2013 р.
Тимофєєв В.П., Настіч Т.М. 
Правові аспекти застосування 
вогнепальної зброї при охороні 
громадського порядку та 
забезпеченні публічної безпеки в 
Україні та США: порівняльна 
характеристика, //Актуальні 
питання забезпечення 
публічного порядку та безпеки в 
сучасних умовах: вітчизняний та 
міжнародний досвід : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 17 листоп. 2017 р.). – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ ;Ліра ЛТД, 2017. – 
С.233-235.

44095 Телійчук 
Віталій 
Григорович

доцент 0 Оперативно-
розшукова 
діяльність

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ; 
тренінг «Інноватика в освітньому 
процесі: професійно-орієнтована 
ділова гра «Лінія-102»» 26-
27.10.2017 р. (сертифікат від 
27.10.2017).
Харківський Національний 
університет внутрішніх справ; 
підвищення кваліфікації за 
напрямом підвищення 
кваліфікації керівного складу 
кримінального блоку органів та 
підрозділів Національної поліції 
України та науково-педагогічних 
працівників кафедр оперативно-
розшукової спрямованості 
закладів вищої освіти.
Київський університет імені 
Тараса Шевченка, 1996 рік, 
«Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук, 
21.07.04 – оперативно-розшукова 
діяльність.
Старший науковий співробітник, 
12.00.09 – кримінальний процес і 
криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-



розшукова діяльність.
Доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності та 
інформаційної безпеки.
Телійчук В.Г. Оперативно-
розшукова протидія діяльності 
організованих злочинних 
організацій у сфері високих 
технологій / В.Г. Телійчук // 
Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Збірник наукових праць. – 2017.   
Спецвипуск № 88 ‒ с.204-212.
Телійчук В. Г. Оперативно-
розшукова протидія 
наркозлочинності в мережі 
Інтернет як стратегія протидії 
наркозлочинності в Україні / В.Г. 
Телійчук // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Збірник наукових праць. – 2018. – 
Спецвипуск №1. – с.115-122. 
(фахове наукометричне 
видання).

107664 Сердюк Лілія 
Миколаївна

доцент 0 Поліцейська 
деонтологія

Сердюк Л.М. «Класифікація 
категорії права людини: аналіз 
існуючих та нові підходи» / Л. М. 
Сердюк // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. –- 
Дніпропетровськ, 2018. – 
Спеціальний випуск №3 (94)– С. 
60-65. (Фахове видання).
Забезпечення прав людини у 
правоохоронній діяльності: 
Навчальний посібник (2-е 
видання): / кол. авт.; кер. авт. 
кол. доктор. юрид. наук, доцент. 
В.О. Боняк. – 2-ге вид. перероб. і 
доп. – Дніпропетровськ : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2018; 
Ліра ЛТД. – 260 с. 
Донецький інститут внутрішніх 
справ при Донецькому 
державному університеті; 1997 
р.; «Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.02 – Конституційне право.
Доцент кафедри 
конституційного права.

77360 Сердюк Ігор 
Анатолійович

доцент 0 Теорія держави та 
права

Донецький інститут внутрішніх 
справ при Донецькому 
державному університеті; 1997 
р.; «Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія 
політичних і правових учень. 
Доцент кафедри теорії держави і 
права.
Теорія держави і права: 
підручник: / кол. авт.; кер. авт. 
кол. канд. юрид. наук, проф. 
Ю.А. Ведєрніков. – 3-є вид. 
перероб. і доп. – 
Дніпропетровськ : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2016; 
Ліра ЛТД. – 480 с. 

80152 Казначеєв 
Дмитро 
Георгійович

доцент 0 Вогнева підготовка Правові та тактичні засади 
застосування поліцейськими 
спеціальних засобів: навчальний 
посібник (Поливанюк В.Д., 
Казначеєв Д.Г., Біліченко В.В., 
Бойко О.І., Фурса В.В. / за заг. 
ред. Поливанюка В.Д.). Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2019. 121 с.
Казначеєв Д.Г., Лопаєва О.М. 
Особливості формування 
психологічної стійкості і 
готовності працівників поліції у 
процесі навчання з вогневої 
підготовки  / Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Науковий журнал. – 2018. – № 4 
(97). С.82-85/
Навчання поліцейських на 
початковому етапі вогневої 
підготовки: Методичні 
рекомендації / колектив авторів / 
за заг. ред. к.ю.н., доц. 
Поливанюка В.Д. Дніпро: ДДУВС, 
2019. 60 с.
Казначеєв Д.Г. Сучасний стан 
нелегального обігу вогнепальної 
зброї в Україні / Д.Г. Казначеєв, 
В.Д. Поливанюк // Методологічні 
проблеми теорії та практики 
оперативно-розшукової 
діяльності: Збірн. матеріалів 



постійно-діючого семінару, 3-4 
червня 2016 року. – Миколаїв: 
ЛДУВС, 2016. – С.92-96.
Дніпропетровський державний 
університет  внутрішніх справ; 
семінар-тренінг «Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»; 13-17.05.2019 р.
Національна академія внутрішніх 
справ України, 1999 р., 
«Правознавство», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
21.07.04 – оперативно-розшукова 
діяльність.
Доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності.

320189 Ігнатов Сергій 
Олександрович

Викладач 0 Запобігання та 
протидія 
домашньому 
насильству

Репан М.І., Ігнатов С.О. Шляхи 
надання допомоги Національною 
поліцією жертвам насильствам в 
сім’ї. Круглий стіл «Актуальні 
проблеми службово-бойової 
діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні» 25 
травня 2017, м. Дніпро.
Репан М.І., Ігнатов С.О. Аспекти 
співпраці співробітників 
Національної поліції з 
управліннями служби у справах 
дітей з надання допомоги та 
захисту постраждалим дітям від 
насильства в сім'ї. Міжнародна 
науково-практична конференція 
«актуальні питання 
забезпечення публічного 
порядку та безпеки в сучасних 
умовах: вітчизняній та 
міжнародний досвіт».17 
листопада 2017, м. Дніпро.
Ігнатов С.О. Актуальні проблеми 
роботи з неповнолітніми особами 
в діяльності підрозділів 
превентивної діяльності. 
Всеукраїнський круглий стіл. 12 
грудня 2018, м. Дніпро
Юридична академія Міністерства 
внутрішніх справ України, м. 
Дніпропетровськ, 2003 р; 
«Правознавство».

180147 Поливанюк 
Василь 
Дмитрович

старший 
викладач

0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Тактико-спеціальна підготовка: 
навч. посіб. / [О.Г. Комісаров, А.О. 
Собакарь, Е.Ю. Соболь, О.С. Юнін 
та ін.]; Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ. – Дніпро: 
ДДУВС, 2017. – 277 с. (ISBN 978-
617-7665-23-5)
Практикум з тактичної 
підготовки поліцейських / [А.О. 
Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. 
Покайчук та ін.]; 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – 
Дніпро: ДДУВС, 2018. – 156 с. 
(ISBN 978-617-7665-24-2)
Застосування працівником 
поліції контрольованої сили при 
затриманні правопорушника чи 
протидії його агресивним діям : 
методичні рекомендації / 
колектив авторів / за заг. ред. 
О.Г. Комісарова. − Дніпро: 
ДДУВС, 2017. − 47 с.
Необхідність вдосконалення 
тактичної підготовки в системі 
службової підготовки 
працівників Національної поліції 
України / В.Д. Поливанюк // 
Підготовка поліцейських в 
умовах реформування системи 
МВС України: зб. матеріалів / МВС 
України, Харків.нац.ун-т 
внутр..справ, 
каф.спец.фіз.підготовки. – 
Харків: ХНУВС, 2017. – С.118-121;
Тактика дії двох офіцерів поліції 
в ситуаціях, пов’язаних з 
небезпечною особою  // 
міжнародна науково-практична 
конференція з майстер-класами 
«Актуальні проблеми протидії 
фізичному нападу 
правопорушників». м.Львів, 
19.11.2018 р.
Особливості психологічного 
аспекту тактико-спеціальної 
підготовки працівників 
Національної поліції до дій в 
екстремальних ситуаціях / 
«Концепция развития правового 
государства в Молдове и 
Украине в условиях 
евроинтеграционных процесов». 



г.Кишинев, Республика Молдова, 
2-3 ноября 2018 г.
Національна академія внутрішніх 
справ України, 1998 р, 
«Правознавство», юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза.
Доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін.

229838 Зеленський 
Євген 
Сергійович

викладач 0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Наукова стаття «Поліцейське 
піклування щодо неповнолітніх 
осіб: зміст та порядок 
застосування» Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету (Серія «Право»). – 
2015. – Випуск 35. – Частина 1. – 
Том 2. – С. 116-119. Зеленський 
Є.С.
4.Наукова стаття «Особливості 
виявлення та припинення 
поліцейськими фактів вчинення 
насильства в сім’ї щодо дітей.» 
Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2016. – № 
5. – С. Зеленський Є.С.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2009 р., «Правоохоронна 
діяльність».

275421 Резворович 
Кристина  
Русланівна

Завідувач 
кафедри

0 Господарське 
право

Резворович К.Р. Особливості 
процедури медіації у 
врегулюванні медичних 
конфліктів. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Науковий журнал. – 2019. – №1 
(98). – С. 29-Реформування 
цивільного права в умовах 
євроінтеграції: навч. посіб. Кол. 
авт. Резворович К.Р. (кер.), Юнін 
О.С., Круглова О.О. та ін. – 
Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 
– 180с.
Резворович К.Р. Особливості 
контрольно-наглядової 
діяльності у  сфері будівництва 
на сучасному етапі 
державотворення. Юридична 
наука.  №9. – 2015. – С. 32-37. 
Tsahik Kolinko, Krystyna 
Rezvorovych, Maryna Yunina. Legal 
characteristic of the franchise 
agreement in Germany. Baltic 
Journal of Economic Studies, Vol. 5 
Number 1. Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 2019. - P. 96-
100.
Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара; 
2012 р.; «Правознавство», 
професіонал в галузі 
правознавства, прокурорського 
нагляду та правосуддя.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

8637 Прокопов 
Сергій 
Олександрович

старший 
викладач

0 Інформаційні 
технології

Дніпропетровський державний 
університет, 1987 р. «Системи 
автоматичного управління». 
Інженер- електромеханік.
Краснобрижий І.В.. Прокопов 
С.О., Рижков Е.В. Застосування 
комп’ютерних технологій в 
Національній поліції/ Навчальний 
посібник – Дніпро: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2017. – 161 с.
Краснобрижий І.В.. Прокопов 
С.О., Рижков Е.В. Інформаційне 
забезпечення професійної 
діяльності / Навчальний посібник 
– Дніпро: Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2018. – 218 с. 
ISBN 978-617-7665-28-0.

319508 Пісоцька Каріна 
Олександрівна

викладач 0 Безпека 
дорожнього руху

Академія митної служби України; 
2013 р.; «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)»; 
бакалавр з транспортних 
технологій.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ; 
2018 р.; «Право»; магістр права.

17183 Павлова 
Наталія 
Валеріївна

старший 
викладач

0 Домедична 
підготовка

Довідка «Про підвищення 
кваліфікації на курсах 
невідкладної долікарської 
допомоги», 26.08.2016 р. 



«Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Дніпропетровської 
обласної ради» Департаменту 
охорони здоров’я 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації.
Сертифікат тренера за 
програмою «Методологія допиту 
потерпілих, що знаходяться у 
надзвичайно вразливому стані», 
виданий  відділом освіти та 
підготовки поліції Чеської 
Республіки,  23 - 27 вересня 2019 
року Чехія (40 годин).
Донецький інститут внутрішніх 
справ, 2001 р., «Правознавство».
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 - кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії.

80152 Казначеєв 
Дмитро 
Георгійович

доцент 0 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Дніпропетровський державний 
університет  внутрішніх справ; 
семінар-тренінг «Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»; 13-17.05.2019 р.
Охорона праці та особиста 
безпека працівників у сфері 
правоохоронної діяльності 
України: Підручник /  Грибан В.Г.,  
Фоменко А.Є., Казначеєв Д.Г. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2018. – 360 с.
Безпека працівників 
Національної поліції в умовах 
надзвичайних ситуацій: 
Навчальний посібник (Грибан 
В.Г., Фоменко А.Є., Казначеєв 
Д.Г., Бойко О.І. / за заг. ред. 
Грибана В.Г.). – Д.: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 
121 с.
Заходи запобігання інфікуванню 
працівників поліції соціально-
небезпечними хворобами в 
побуті та під час виконання 
службових обов’язків: Методичні 
рекомендації / Д.Г. Казначеєв, 
Н.І. Земляна, Є.С. Почтова / 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2016. 24 с.
Казначеєв Д.Г. Забезпечення 
особистої безпеки працівників 
Національної поліції при 
виявленні радіоактивних 
матеріалів на місці вчинення ДТП 
// Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2017. Вип. 4. С.116-121.
Національна академія внутрішніх 
справ України, 1999 р., 
«Правознавство», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
21.07.04 – оперативно-розшукова 
діяльність.
Доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності.

232063 Ярошенко 
Артем 
Сергійович

доцент 0 Екологічне право Ярошенко А.С., Кононець В.П. 
Адміністративно-правове 
регулювання в галузі 
насінництва (монографія). 
Дніпро. ЛІРА. 2018. 130 с.
Ярошенко А.С. Поняття та 
сутність галузі насінництва, як 
об’єкту адміністративно-
правового регулювання. Правова 
держава: історія, сучасність та 
перспективи формування: 
Матеріали всеукраїнської 
Науково-практичної конференції 
(м. Дніпро, 23 лютого 2018 р.). 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2018. С. 99–101.
Ярошенко А.С. Світовий досвід та 
перспективні напрями 
реформування адміністративно-
правового регулювання в галузі 
насінництва та розсадництва в 
Україні. Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні 
науки». 2015. Випуск 5. С. 100–
103.
Ярошенко А.С. Історичний аналіз 
розвитку та вдосконалення 
здійснення державного 
контролю в галузі насінництва в 



Україні. International research and 
practice conference «Urgent 
problems of law on the modern 
stage of statehood development» : 
Conference proceedings, October 
20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba 
«Baltija Publishing». С. 186–188.
Державний вищий навчальний 
заклад «Національний гірничий 
університет»; 2013 р.; 
«Правознавство»; професіонал в 
галузі правознавства.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

137745 Чаплинський 
Костянтин 
Олександрович

завідувач 
кафедри

0 Криміналістика Національна академія внутрішніх 
справ України; 2000 р.; 
«Правознавство»; юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.09 
– кримінальний процес та 
криміналістика, судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Професор кафедри 
криміналістики, судової 
медицини та психіатрії.
Криміналістика : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / [К. О. 
Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. 
Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. 
Чаплинська]. – Дніпропетровськ : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ 
; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с.
Чаплинський К.О. Теоретичні 
засади методики розслідування 
незаконного заволодіння 
військовослужбовцем зброєю, 
бойовими припасами та 
вибуховими речовинами : 
монографія / Ю.М. Береза, К.О. 
Чаплинський. – Київ : 
Видавничий дім «Гельветика», 
2018. – 155 с.
Чаплинський К.О. Теоретичні 
засади методики розслідування 
хуліганства, вчиненого із 
застосуванням вогнепальної або 
холодної зброї чи іншого 
предмета, спеціально 
пристосованого або заздалегідь 
заготовленого для нанесення 
тілесних ушкоджень : 
монографія / О. В. Антонюк, К. О. 
Чаплинський. – Київ : 
Видавничий дім «Гельветика», 
2018. – 181 с.
Криміналістичний полігон : 
навчально-методичний посібник 
/ [Уклад : К.О. Чаплинський, 
Мискова Г. М., Павлова Н. В., 
Сіроштан Ю. В., Чаплинська Ю. 
А., Іванчишин І. І., Єфімов М. М.] – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2015. 120 с.
Практикум з криміналістики (з 
конкретними ситуаційними 
завданнями та алгоритмами їх 
професійного вирішення): 
навчально-методичний посібник 
/ К.О. Чаплинський, Ю.А. 
Чаплинська, М.М. Єфімов. – Д.: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2016. 80 с.

3271 Мислива 
Оксана 
Олегівна

старший 
викладач

0 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

КЗ «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» ДМР; посвідчення з 
домедичної допомоги № 23 від 
06.12.2018 р.
МВС України, ОБЗС. Сертифікат 
про короткострокове підвищення 
кваліфікації; семінар-тренінг за 
темою: «Забезпечення особистої 
безпеки під час проведення 
спеціальних операцій з 
затримання озброєних 
злочинців»; 13-17 травня 2019 
року (м. Дніпро).
Харківський Національний 
університет внутрішніх справ, 
2000 р., «Правоохоронна 
діяльність».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Забезпечення охорони праці та 
особистої безпеки в Національній 
поліції / (за заг. ред. 
Заслужегого працівника 
народної освіти України Грибана 
В.Г., Заслуженого юриста 
України Глуховері В.А.) – Д.: 



Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2017. – 194 с. (особистий внесок 
2 д.а.).
Основи надання патрульною 
поліцією невідкладної 
(домедичної та медичної) 
допомоги постраждалим особам: 
навчальн посібник / [О.О. 
Мислива]; Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ. – Дніпро: 
ДДУВС, 2018. – 160 с.
Міжнародно-науково-практична 
конференція «Транспортна 
безпека: правові та організаційні 
аспекти» (м. Кривий Ріг, 
12.11.2019)
Актуальні питання забезпечення 
публічного порядку та безпеки в 
сучасних умовах // Міжнародна 
та національна безпека: 
теоретичні і прикладні аспекти 
Матеріали ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції  
(м. Дніпро, 15.03.2019 р.)
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю 23 роки (юрист-
спеціаліст, магістр права).

101915 Мирошниченко 
Володимир 
Олексійович

доцент 0 Інформаційні 
технології

Дніпропетровський гірничий 
інститут, 1979 р., 
«Електрифікація та 
автоматизація гірничих робіт».
Кандидат технічних наук, 
05.09.03 – електрообладнання 
(промисловість), 05.26.01 – 
техніка безпеки та 
протипожежна техніка 
(промисловість).
Доцент по кафедрі систем 
електропостачання.
Вишня В.Б., Мирошниченко В.О., 
Комісаров О.Г., Прокопов С.О. 
«Інформаційне забезпечення 
діяльності Національної поліції 
України». Зб. законодавчих та 
нормативних докум. –Дніпро: 
ДДУВС, 2016. –476с.
Практичні аспекти організації 
припинення роботи інтернет-
ресурсів національного та 
закордонного сегментів, що 
використовуються для вчинення 
злочинів: методичні рекомендації 
/ [ В.О. Мирошниченко, І.В. 
Краснобрижий, В.Д. Поливанюк, 
С.В. Бабанін, І.О. Кисельов, Д.Ю. 
Чередниченко, Ю.В. Заскока ]. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. 
Ун-т. внутр.. справ, 2015.. – 50 с.
Особливості виявлення фактів, 
пов’язаних із незаконним 
розповсюдженням медійного 
контенту в мережах провайдерів 
програмної послуги та Інтернет-
провайдерів, мережі Інтернет:  
методичні рекомендації / [ 
Гавриш О.С., Краснобрижий І.В., 
Мирошниченко В.О., Прокопов 
С.О., Рижков Е.В.]. – Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т. внутр. 
справ, 2017. – 49 с.

21782 Миронюк Роман 
Вікторович

професор 0 Адміністративно-
юрисдикційна 
діяльність поліції

Актуальні питання протидії 
злочинності в сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, 
ДДУВС, 5 березня 2018 року. – 
Дніпро: ДДУВС.
Адміністративна діяльність 
правоохоронних органів України: 
Навч. посібник / Кол. авт.;// за 
загал. редакцією Мінки Т.П..- 
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2014. – 298 с.
Миронюк Р.В. Можливості та 
гарантії дотримання прав і 
інтересів громадян в оновленій 
редакції Кодексу 
адміністративного судочинства 
України. Спецвипуск Наукового 
вісника Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ. ДДУВС. - №3. – 
2018. – С. 276-282.
Roman V. Myroniuk Specialties of 
judicial claiming of acts in cases of 
administrative offences rendered 
by police officers (by results of 
judicial practise). Адміністративне 
правo і процес. №4. 2018. С.44-
57.
Запорізький юридичний інститут 
МВС України, 1998 р., 
«Правознавство», юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.07 



– адміністративне право і 
процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Професор кафедри 
адміністративного права та 
адміністративного процесу.

21782 Миронюк Роман 
Вікторович

професор 0 Адміністративний 
процес

Миронюк Р.В. Реалізація 
процесуальної компетенції 
органів прокуратури щодо 
здійснення нагляду за 
законністю адміністративного 
затримання особи . Юридичний 
науковий електронний журнал. 
№1. 2015. С.127-130. 
Судовий розгляд справ про 
адміністративні 
правопорушення: навчальний 
посібник для студентів 
юридичних факультетів ВНЗ / за 
заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. 
Колпакова; ДВНЗ «Запорізький 
національний університет». – К.: 
Юрінком Інтер, 2016 . – 544 с.
Миронюк Р.В. Окремі питання 
реформування системи органів 
виконання рішень суду та 
органів публічної адміністрації. 
Журнал східноєвропейського 
права: електронне наукове 
фахове видання. 2015. №13. 
С.24-30.
Запорізький юридичний інститут 
МВС України, 1998 р., 
«Правознавство», юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.07 
– адміністративне право і 
процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Професор кафедри 
адміністративного права та 
адміністративного процесу.

21782 Миронюк Роман 
Вікторович

професор 0 Адміністративне 
право

Myroniuk R. Тhe way the health 
care system in ukraine looks like: 
international practices within 
national realities (Система 
охорони здоров'я в Україні: 
міжнародні практики в межах 
національних реалій) / Borys O. 
Lohvynenko1, Roman V. 
Myroniuk1, Olexander P. 
Svitlychnyy2, Aleksey Y. 
Prokopenko3, Lidija I. 
Kalenichenko/. Wiadomości 
Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 
Wiad Lek 2019, 72, 4, 685-691 
(DOI: 
http://wl.medlist.org/2019_04_35/)..
( Scopus)
Миронюк Р.В. Адміністративно-
правове регулювання надання 
приватних охоронних послуг – 
Дніпропетровськ : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 
ЛТД, 2016. – 146.
Загальне адміністративне право: 
підручник / [Гриценко І.С., 
Мельник Р.С., Бевзенко В.М., 
Миронюк Р.В. та інші]; за заг. 
ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком 
Інтер, 2015. – 568 с.
Запорізький юридичний інститут 
МВС України, 1998 р., 
«Правознавство», юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.07 
– адміністративне право і 
процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Професор кафедри 
адміністративного права та 
адміністративного процесу.
Член Правління Всеукраїнської 
громадської організації 
«Асоціації фахівців 
адміністративного права» (з 
2016 року).

275813 Лазарева Дарія 
Володимирівна

викладач 0 Кримінальний 
процес

Затримання уповноваженою 
службовою особою у 
кримінальному процесі України : 
монографія / Д.В. Лазарева . 
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр.справ, 2018. 188с.
Лазарева Д.В. Процесуальні 
підстави затримання 
уповноваженою службовою 
особою: законодавча 
інтерпретація  і проблеми 
застосування // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2017. № 2. С. 182-191.
Дніпропетровський університет 
економіки та права ім. Альфреда 
Нобеля; 2010 р.; «Право».
Кандидат юридичних наук; 



12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.

307383 Лантух Ірина 
Сергіївна

викладач 0 Конституційне 
право

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2015 р., «Правознавство», 
магістр права.
Лантух І.С. « Перспективи 
впровадження  електронного 
голосування під час виборів в 
Україні». // Матеріали 
регіонального круглого столу 
«Роль національної поліції у 
забезпеченні правопорядку під 
час проведення виборів: 
теоретичний і прикладний 
аспект» м. Дніпро 29 жовтня 
2019 р.
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю «Право» посада 
юрисконсульт з 15.07.2015р. по 
15.07.2019р. ТОВ «КК 
«КомЕнерго-Новомосковськ».

2076 Краснобрижий 
Ігор 
Володимирович

доцент 0 Інформаційні 
технології

Дніпропетровський юридичний 
інститут МВС України, 2001 р., 
«Правознавство».
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза. 
Використання електронних носіїв 
інформації з медіа-контентом у 
якості джерел доказів: методичні 
рекомендації на замовлення 
МВС/ [А.В. Захарко, А.Г. Гаркуша, 
В.В. Рогальська, І.В. 
Краснобрижий]. – Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т. внутр. 
справ, 2019. –73 с.
Краснобрижий І.В.. ефективність 
біометричних технологій та 
особливості їх використання в 
системах контролю доступу 
Науковий вісник ДДУВС: Зб. наук. 
праць. –2019. –№3.
Проведено наукове дослідження 
на замовлення Управління 
боротьби з кіберзлочинністю 
ГУМВС України в 
Дніпропетровській області за 
темою: Особливості виявлення 
фактів, пов’язаних із незаконним 
розповсюдженням медійного 
контенту в мережах провайдерів 
програмної послуги та Інтернет-
провайдерів, мережі Інтернет: 
методичні рекомендації / [ В.О. 
Мирошниченко, І.В. 
Краснобрижий, І.О. Кисельов, 
Д.Ю. Чередниченко, Е.В. 
Рижков]. – Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т. внутр. справ, 2017. –
58 с.
Інформаційне забезпечення 
професійної діяльності: навч. 
посіб. / І.В. Краснобрижий, С.О. 
Прокопов, Е.В. Рижков – Дніпро : 
ДДУВС, 2018. – 218 с.

26791 Кононець Віта 
Петрівна

доцент 0 Адміністративний 
процес

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2006 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Доцент кафедри 
адміністративного права, 
процесу та адміністративної 
діяльності.
Кононець В.П., навчальний 
посібник, Адміністративно-
правове регулювання 
міграційних процесів 
Дніпропетровськ, 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012. 326 с.
Кононець В.П , навчальний 
посібник, Адміністративне 
процесуальне право 
Дніпропетровськ, 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012. 278 с.
Кононець В.П, монографія 
Адміністративно- правова 
діяльність міліції громадської 
безпеки Дніпропетровськ, 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012. 231 с.



Кононець В.П., монографія 
«Адміністративно- юрисдикційна 
діяльність поліції в аеропортах 
щодо забезпечення публічного 
порядку та безпеки» Дніпро: 
Імпакт, 2019. – 156 с.

153081 Боняк 
Валентина 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 Теорія держави та 
права

Дніпропетровський національний 
університет; 2001 р.; 
«Правознавство»; юрист.
Доктор юридичних наук; 12.00.02 
– конституційне право; 
муніципальне право.
Доцент кафедри 
конституційного та 
міжнародного права.
Член спеціалізованої вченої ради 
Д 08.727.04, Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ.
Методичні рекомендації щодо 
підготовки до державного іспиту 
з навчальної дисципліни «Теорія 
держави і права» для здобувачів 
вищої освіти, що навчаються на 
першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти / Укладачі: Боняк 
В.О., Сердюк І.А., Завгородня 
Ю.С., Долгорученко К.О., Мороз 
Ю.Г. – Дніпро : Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2018. – 39 с. 
(особистий внесок 0,2 д.а.).
Методичні рекомендації з 
написання курсових робіт з 
навчальної дисципліни «Теорія 
держави та права» для 
здобувачів вищої освіти 
спеціальності 081 «Право», що 
навчаються на першому 
(бакалаврському) рівні вищої 
освіти / В.О. Боняк, к.ю.н., І.А. 
Сердюк, В.А. Завгородній, С.М. 
Перепьолкін, К.О. Долгорученко. 
– Дніпро: Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ України, 2018. – 
74 с. (особистий внесок 0,25 
д.а.).
Член Асоціації українських 
правників з 2014 р.

11246 Завгородняя 
Юлія 
Степанівна

старший 
викладач

0 Історія держави та 
права

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
«Правоохоронна діяльність».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Методичні рекомендації щодо 
організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Історія 
держави і права зарубіжних 
країн» для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», що 
навчаються на першому 
(бакалаврському) рівні вищої 
освіти / Л.А. Філяніна, Ю.С. 
Завгородня, К.О. Долгорученко, 
Ю.Г. Мороз. – Дніпро: Дніпроп. 
держ. у-т внутр. справ ; 2018. – 
82 с.
Методичні рекомендації щодо 
організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Історія 
держави і права України» для 
здобувачів вищої освіти 
спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», що 
навчаються на першому 
(бакалаврському) рівні вищої 
освіти / В.О. Боняк, Ю.С. 
Завгородня, К.О. Долгорученко. – 
Дніпро: Дніпроп. держ. у-т внутр. 
справ ; 2018. – 84 с.

177276 Єфімов Микола 
Миколайович

доцент 0 Домедична 
підготовка

«Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Дніпропетровської 
обласної ради» Департаменту 
охорони здоров’я 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, Довідка 
«Про підвищення кваліфікації на 
курсах невідкладної долікарської 
допомоги», 26.08.2016 р.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2008 р., «Правоохоронна 
діяльність» , юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика, судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент кафедри криміналістики, 



судової медицини та психіатрії.
Порядок та особливості 
досудового розслідування 
порушень правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною 
небезпекою (ст. 272 КК України): 
методичні рекомендації / [С.В. 
Бабанін, Г.С. Бідняк, М.М. Єфімов, 
Н.В. Павлова, В.М. Федченко, Т.В. 
Шевченко]. – Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т. внутр. справ, 2017. – 
60 с.

177276 Єфімов Микола 
Миколайович

доцент 0 Криміналістика Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за професійною 
програмою працівників слідчих 
підрозділів (98 годин), 
01.04.2019-13.04.2019, 
реєстраційний номер ДП 
08571466/005678-19
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2008, «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика, судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент кафедри криміналістики, 
судової медицини та психіатрії.
Криміналістичний полігон : 
навчально-методичний посібник 
/ [Уклад : Мискова Г. М., Павлова 
Н. В., Сіроштан Ю. В., 
Чаплинська Ю. А., Іванчишин І. І., 
Єфімов М. М.] – Дніпропетровськ: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 
2015. 120 с.
Практикум з криміналістики (з 
конкретними ситуаційними 
завданнями та алгоритмами їх 
професійного вирішення): 
навчально-методичний посібник 
/ К.О. Чаплинський, Ю.А. 
Чаплинська, М.М. Єфімов. – Д.: 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2016. 80 с.

127417 Гаркуша 
В`ячеслав 
Вікторович

доцент 0 Безпека 
дорожнього руху

Донецький юридичний інститут 
Луганського державного 
університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка;
2009 р.; Правоохоронна 
діяльність; юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право;
Тема: Контрольна діяльність 
Державної автомобільної 
інспекції МВС України за 
правомірністю експлуатації 
транспортних засобів.
Теоретичні та практичні аспекти 
адміністративної 
відповідальності за порушення 
Правил дорожнього руху, що 
спричинило дорожньо-
транспортну пригоду : 
монографія / Гаркуша В.В., 
Кучеренко О.М. – 
Дніпропетровськ : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 
121 с. У монографії розглянуто 
питання адміністративної 
відповідальності за порушення 
Правил дорожнього руху, що 
спричинило дорожньо-
транспортну пригоду.
Гаркуша В.В., Молчанов Р.Ю. Дії 
патрульної поліції на місці 
дорожньо-транспортної пригоди: 
навчальний посібники / Гаркуша 
В.В., Молчанов Р.Ю. – 
Дніпропетровськ: Дніпроп. 
держу ун-т внутр. справ, 2017. – 
62 с. У навчальному посібнику 
розглянуто порядок діяльності 
патрульної поліції на місці ДТП 
як з матеріальними збитками, 
так і з потерпілими.

275810 Бублик Надія 
Сергіївна

викладач 0 Кримінальний 
процес

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за програмою 
працівників слідчих підрозділів 
(98 годин) виданий 13.04.2019 
р/н №ДП 08571465/005674-19
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012 р., «Правознавство», юрист.
Бублик Н.С. Процесуальний 
статус особи, щодо якої 
обвинувальна діяльність 



здійснюється до повідомлення 
про підозру.// Підприємство, 
господарство і право. м. Київ - № 
5 - 2019. С. 270-275 ( фахове 
видання).
Сутність поняття процесуальних 
строків у кримінальному 
процесуальному законодавстві 
України. //Збірник XVI 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 
«Використання сучасних 
досягнень криміналістики у 
боротьбі зі злочинністю» (м. 
Кривий Ріг, 12 квітня 2019 р.). – 
с.120-123.
Деякі питання обмеження 
публічності та судового 
провадження в українському 
кримінальному процесі : 
матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми діяльності 
органів досудового 
розслідування» 7 червня 2019 м. 
Дніпро- ДДУВС –с.41-43.
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю складає 7 років 
(слідчий, старший слідчий СУ 
ГУНП в Дніпропетровській 
області).

17189 Бойко Олексій 
Павлович

викладач 0 Кримінальний 
процес

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2007 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 - кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Кримінальний процес : підруч. / 
Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко 
А.В., Литвинов В.В., Рогальська 
В.В., Сербін М.М., Солдатенко 
О.А., Федченко В.М., Черняк Н.П./ 
кер. авт. кол. д-р юрид. наук, 
доц. О.Ф. Кобзар. – У 2-х ч. Ч. 1. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017 – 
337 с.
Практикум зі складання 
процесуальних документів: навч. 
посібник / Кол. авт. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – Дніпро: Ліра 
ЛТД. 2017. – 308 с.

185657 Бойко Олена 
Іванівна

викладач 0 Вогнева підготовка Правові та тактичні засади 
застосування поліцейськими 
спеціальних засобів: навчальний 
посібник / [Поливанюк В.Д., 
Казначеєв Д.Г., Біліченко В.В., 
Фурса В.В., Бойко О.І.]; 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. 
Дніпро: ДДУВС, 2019.116 с.
Бойко О.І., Комісаров О.Г. 
«Теоретико-правова модель 
застосування заходів примусу 
Національною поліцією» 
Науковий збірник Актуальні 
проблеми  вітчизняної 
юриспруденції. – Спеціальний 
випуск. – Дніпро: Дніпровський 
Національний університет імені 
Олеся Гончара, 2017. – Ч. 2. – 
С.120 – 124
Бойко О.І. Категорія «поліцейські 
заходи» як ефективний спосіб 
відображення повноважень 
поліції / О.І. Бойко // Актуальні 
питання забезпечення 
публічного порядку та безпеки в 
сучасних умовах: вітчизняний та 
міжнародний досвід : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 17 листопада 2017 р.). – 
Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – 
С. 214-216.
Бойко О.І., Комісаров О.Г. Склад 
сил та засобів Національної 
поліції, що залучаються до 
забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час масових заходів / 
О.Г. Комісаров, О.І. Бойко // 
Актуальні питання протидії 
злочинності в сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Дніпро, 17 
березня 2017 р.). – У 2-х ч. – 
Дніпро : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2016. 
– Ч. 1. – С. 36-39.

320189 Ігнатов Сергій Викладач 0 Адміністративно- Юридична академія Міністерства 



Олександрович юрисдикційна 
діяльність поліції

внутрішніх справ України, м. 
Дніпропетровськ, 2003 р; 
«Правознавство».
Логвиненко Б.О., Ігнатов С.О. 
Проблемні аспекти 
адміністративної 
відповідальності за вчинення 
булінгу (цькування). Журнал « 
Порівняльно-аналітичне право», 
том 6, стр.266-269. 20 грудня 
2018, УжНУ.
Легеза Є.О., Ігнатов С.О. Сутність 
суб`єкта злочину, передбаченого 
статтею 254 Кримінального 
кодексу України 
«Безгосподарське використання 
земель» Друга Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Актуальні питання протидії 
злочинності у сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід». 15 березня 2018 , м. 
Дніпро

105295 Репан Микола 
Іванович

старший 
викладач

0 Запобігання та 
протидія 
домашньому 
насильству

Харківський юридичний інститут, 
1990 р., «Правознавство», юрист.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2006 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
З грудня 2015 р. - тренер із 
дисципліни «Протидія 
насильства в сім’ї» на курсах 
первинної професійної 
підготовки (спеціалізації) 
працівників підрозділів 
патрульної служби у містах 
Дніпропетровськ., Кривий Ріг, 
Запоріжжя, підвищення 
кваліфікації для практичних 
підрозділів ГУНП в 
Дніпропетровській області, 
патрульної поліції міст Дніпро, 
Кременчук.
З березня 2018 р. – тренер із 
дисципліни «Протидія 
домашньому насильству» для 
поліцейських офіцерів громад.

152902 Рижков Едуард 
Володимирович

завідувач 
кафедри

0 Інформаційні 
технології

Використання сучасних 
інформаційних технологій в 
діяльності національної поліції 
України  / Всеукраїнський 
науково-практичний семінар, 25 
листопада 2016 р., 
Дніпропетровський. державний 
університет внутрішніх справ.
Застосування інформаційних 
технологій у діяльності НПУ / 
Всеукраїнський   науково-
практичний семінар, 21 грудня 
2018 р. / МВС України, 
Харківський національний 
університет внутрішніх справ.
Інформаційне забезпечення 
професійної діяльності : навч. 
посіб. / І.В. Краснобрижий, С.О. 
Прокопов, Е.В. Рижков – Дніпро : 
ДДУВС, 2018. – 218 с.
Донецький інститут внутрішніх 
справ, 1996 р., «Правознавство», 
спеціаліст-юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 – оперативно-розшукова 
діяльність.
Доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності у сфері 
інформаційних технологій.

308085 Блінова Ганна 
Олександрівна

доцент 0 Адміністративний 
процес

Юридична академія Міністерства 
внутрішніх справ України, 2004 
р., «Правоохоронна діяльність».
Кандидат юридичних наук, 
12.00.07 - адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін.
Негодченко О.В., Корнієнко М.В., 
Блінова Г.О. The theoretical and 
legal framework of information 
provision for administrative legal 
proceedings in Ukraine: 
монографія Administrative law and 
administrative-procedural law: 
origins,  achievements and 
prospects of development: 
Collective monograph. Riga : 
Izdevnieciba «Baltija Publishing». 
2018. 152 p. C. 33–45.
Викладач-куратор юридичної 
клініки ВНПЗ «Дніпровський 
гуманітарний університет» 
(2013-2019 рр), надання 
консультацій у тому числі з 
питань застосування норм 
адміністративного права та 



адміністративного 
процесуального права.

7449 Федченко 
Володимир 
Михайлович

професор 0 Кримінальний 
процес

Федченко В.М. Особливий 
порядок кримінального 
провадження щодо судді 
Конституційного суду під час 
досудового розслідування // 
Jurnalul juridic national: teorie şi 
practică/ -  № 6 (34). - 2018 С. 215-
219.
Федченко В.М. Обеспечение 
безопасности участников 
уголовного процесса как одна из 
составляющих обеспечения 
национальной безопасности 
Украины // Правовая культура в 
современном обществе 
[Электронный ресурс] : сборник 
научных статей / Министерство 
внутренних дел Республики 
Беларусь, учреждение 
образования «Могилевский 
институт Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь» ; редкол.: И. А. 
Демидова (отв. ред.) [и др.]. – 
Могилев : Могилев. институт 
МВД, 2019. – 1 - С. 397 – 404.
Федченко В.М., Захарко А.В. 
Класифікація видів затримання 
залежно від способу 
кримінальної процесуальної 
регламентації // Jurnalul juridic 
national: teorie şi practică. 
Национальный юридический 
журнал: теория и практика 
(науково-практичний журнал 
Інституту кримінального права 
та прикладної кримінології, м. 
Кишинев, Республіка Молдова). – 
2019. - №1 (35). – С. 201 - 205.
Кримінальний процес : підруч. / 
Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко 
А.В., Литвинов В.В., Рогальська 
В.В., Сербін М.М., Солдатенко 
О.А., Федченко В.М., Черняк Н.П./ 
кер. авт. кол. д-р юрид. наук, 
доц. О.Ф. Кобзар. – У 2-х ч. Ч. 1. – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017 – 
337 с.
Кримінальний процес : підруч. / 
Кол. авт. ; кер. авт. кол. д-р 
юрид. наук, доц. О.Ф. Кобзар. – У 
2-х ч. Ч. 2. – Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 
ЛТД, 2017 – 235 с.
Міжнародне співробітництво в 
сфері кримінального 
провадження за законодавством 
України та Республіки Молдова: 
навчальний посібник/ [В.С. 
Березняк, Н.В. Павлова, Н.к. 
Паустовська, В.М. Федченко, Л.А. 
Філяніна]. Київ: Алерта, 2019. 310 
с.
Українська академія внутрішніх 
справ, 1992 р., «Правознавство», 
юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 - кримінальний процес і 
криміналістика; судова 
експертиза.
Доцент кафедри кримінального 
процесу.

107664 Сердюк Лілія 
Миколаївна

доцент 0 Конституційне 
право

Сердюк Л.М. «Повноваження 
Конституційного Суду України 
тлумачити закони: аргументи за 
і проти»» / Л. М. Сердюк // 
Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 
Дніпропетровськ, 2016. – № 3. – 
С. 85-90. (Фахове видання).
Сердюк Л.М. «Конституційний 
принцип індивідуалізації 
юридичної відповідальності 
особи в аспекті теорії 
конституційно-правової 
відповідальності» / Л. М. Сердюк 
// Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 
Дніпропетровськ, 2016. – № 4. – 
С. 96-102. (Фахове видання).
Сердюк Л.М. «Конституційне 
регулювання процедури 
імпічменту Президента в Україні 
та пострадянських державах» / 
Л. М. Сердюк // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 
Дніпропетровськ, 2017. – № 4. – 
С. 56-58. (Фахове видання).
Сердюк Л.М. «Конституційне 



регулювання імпічменту 
Президента в Україні й окремих 
зарубіжних країнах» / Л. М. 
Сердюк // Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. – 
Дніпропетровськ, 2018. – № 2. – 
С. 77-79. (Фахове видання).
Донецький інститут внутрішніх 
справ при Донецькому 
державному університеті; 1997 
р.; «Правознавство»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.02 – Конституційне право.
Доцент кафедри 
конституційного права.

229838 Зеленський 
Євген 
Сергійович

викладач 0 Вогнева підготовка Проходження стажування у 
Тренінговому центрі ГУНП в 
Дніпропетровській області з 
18.09.2017 по 22.10.2017 року.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2009 р., «Правоохоронна 
діяльність».
Навчання поліцейських на 
початковому етапі Вогневої 
підготовки: методичні 
рекомендації колектив авторів/ 
за загальною редакцією к.ю.н., 
доц. Поливанюка В.Д. – Дніпро: 
ДДУВС, 2019, 20 с.

37658 Захарко Андрій 
Володимирович

доцент 0 Юридичне 
документознавство

Міжнародна програма 
підвищення кваліфікації для 
правоохоронних органів 
Департаменту юстиції США 
(ICITAP), Національна академія 
внутрішніх справ України, 
сертифікат, «Курс тактичного 
навчання тренерів патрульної 
служби», 29 травня 2015 року
Юридична академія Міністерства 
внутрішніх справ України, 2003 
р., «Правоохоронна діяльність».
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 - кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Доцент по кафедрі 
кримінального процесу.
Практикум зі складання 
процесуальних документів» [О.П. 
Бойко, А.Г. Гаркуша, А.В. 
Захарко, В.В. Литвинов, В.В. 
Рогальська, В.І. Сліпченко, О.А. 
Солдатенко, Н.П. Черняк]; за заг. 
ред. В.І. Сліпченка: Навчальний 
посібник. – Дніпро: Вид-во, 2016. 
– 279 с.

324799 Завгородній 
Денис 
Анатолійович

викладач 0 Вогнева підготовка Національна академія внутрішніх 
справ; 2018 р.; «Правознавство».
Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і 
спорту; 2003 р.; «Фізичне 
виховання»; викладач фізичної 
культури і спорту.

17833 Завгородній 
Віталій 
Анатолійович

доцент 0 Поліцейська 
деонтологія

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ; 
2006 р.; «Правоохоронна 
діяльність»; юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Доцент кафедри теорії та історії 
держави і права.
Член асоціації Всеукраїнської 
громадської організації 
«Асоціація Українських 
Правників».

145287 Журавель 
Олександр 
Анатолійович

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту з рукопашного 
бою.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
Юридична академія МВС України, 
2003 р., «Правознавство».
КПУ м. Запоріжжя, 2014 р., 
«Фізичне виховання».
Актуальні питання протидії 
злочинності в сучасних умовах: 
вітчизняний та зарубіжний 
досвід м. Дніпро, 17 березня 



2017 року Дніпропетровський 
державній університет  
внутрішніх справ, 2017, 256 с. 
Журавель О.А. Самозахист 
поліцейських с. 78-80
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи». Відеопосібник.

124300 Жбанчик 
Андрій 
Васильович

декан 
факультету

0 Вогнева підготовка Стажування в Тренінговому 
центрі Головного управління 
Національної поліції в 
Дніпропетровській області з 
18.09.2017 до 22.10.2017 р. 
Юридична академія МВС України, 
2002 р.,«правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.07 – адміністративне право 
та процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Вогнева підготовка: навчально-
методичний посібник / Тимофєєв 
В.П., Жбанчик А.В., Комісаров 
О.Г. та інші  - Дніпро: ДДУВС, 
2017 – 200 с.
Жбанчик А.В. Актуальні питання 
взаємодії підрозділів 
Національної поліції та 
Національної гвардії у 
забезпечені публічної безпеки та 
порядку / А.В. Жбанчик // 
Актуальні проблеми службово-
бойової діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні: Збірник 
матеріалів всеукраїнського 
круглого столу (м. Дніпро, 25 
травня 2017 р.) Дніпро ДДУВС, 
2017. – 236с. – С. 43-45

27625 Діщенко 
Дмитро 
Володимирович

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Кандидат в майстри спорту з 
дзюдо.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»
ДДІФКіС, 2002 р., «Фізичне 
виховання».
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи». Відеопосібник.

230387 Декусар Ганна 
Геннадіївна

старший 
викладач

0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Cambridge English Level 1 
Certificate in ESOL International. 
Grade C in the First Certificate in 
English. Council of Europe Level 
B2. Certificate Number: A8245584. 
Date of Issue: 29/05/2019.
Дніпропетровський національний 
університет ім. О.Гончара, 1997 
р., «Англійська мова та 
література», філолог, викладач 
англійської мови та літератури.
Декусар Г.Г., Короткова І.І., 
Іщенко І.В., Зінукова Н.В. 
Business English/ Ділова 
англійська мова: навчальний 
посібник. друге вид., доп. і 
перероб. – Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2012. –
312 с. 
Декусар Г.Г., Зінукова Н.В., 
Марчук Т.І., Бєлякова І.В., Іщенко 
І.В.,  Business English/ Ділова 
англійська мова: навчальний 
посібник: ч.III – Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2012. – 
100 с.

308078 Давидова 
Наталія 
Вікторівна

старший 
викладач

0 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Дніпропетровський державний 
університет, 1982 р., «Англійська 
мова та література», філолог, 
викладач англійської мови та 
літератури.
Давидова Н.В Декусар Г.Г. 
Contemporary methodological 
approaches to the second 
language teaching //Mіжнародний 
науковий журнал « Науковий 
огляд» № 4 (57) 2019. – С.205-
219. (фахова стаття)



Давидова Н.В. Декусар Г.Г. 
Опанування інноваційних 
методів та технологій у форматі 
комплексного підходу при 
викладанні іноземної мови в 
закладах вищої  освіти 
нелінгвістичного профілю // 
«Англістика та амеріканістика», 
Збірник наукових праць 
Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара

319543 Гіденко Євген 
Сергійович

викладач 0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Навчальний центр Державної 
прикордонної служби. 
Сертифікат про коротстрокове 
підвищення кваліфікації 108 
годин. Тема: «Забезпечення 
особистої безпеки та 
застосування сили».
Дніпро-1 ГУНП в 
Дніпропетровській області « 
Основи невідкладної допомоги 
для поліцейських ППСПОП».
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2011 р., «Правознавство».
Нормативно-правові засади 
огляду на відкритій місцевості 
(тактика зближення із озброєним 
правопорушником, оточення-
блокування сховища злочинця) 
при проведенні пошуку та 
затримання (озброєного та 
неозброєного) правопорушника// 
Дніпро: ДДУВС, – 64  Методичні 
рекомендації 2017р.
Нормативно-правові засади 
зупинки та огляду 
транспортного засобу, 
затримання (озброєного та 
неозброєного) правопорушника : 
методичні 
рекомендації//методичні 
рекомендації// Дніпро: ДДУВС,. – 
35 2017р.
Застосування працівником 
поліції контрольованої сили при 
затриманні правопорушника чи 
протидії його агресивним діям : 
методичні 
рекомендації//методичні 
рекомендації // Дніпро: ДДУВС,. – 
47 2017р.
Поліцейські заходи (частина 1 
«Превентивні поліцейські 
заходи// навчальний відео 
посібник Електрон. дані. — Д. : 
ДДУВС,. — 1 електрон, опт. диск 
(DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з 
тит. Екрана . Співавтори 
Комісаро О.Г., Собакарь А.О. та 
ін..
Тактична підготовка 
(поглиблений рівень) : 
навчальний посібник // 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – 
Дніпро: ДДУВС,. – 211 с. 
Співавтори А.О. Собакарь, О.Г. 
Комісаров, В.Я. Покайчук та ін.

60202 Гаркуша Аліна 
Григорівна

старший 
викладач

0 Юридичне 
документознавство

Херсонський факультет 
Запорізького юридичного 
інституту МВС України. 2001 р. 
«Правоохоронна діяльність».
Кандидат юридичних наук, 
12.00.08- Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право.
Доцент кафедри кримінального 
процесу.

308107 Корогод 
Світлана 
Володимирівна

викладач 0 Кримінальне право Київський національний 
університет внутрішніх справ, 
2017 р., «Правознавство», юрист.

307467 Волошина 
Марина 
Олександрівна

доцент 0 Оперативно-
розшукова 
діяльність

Харківський Національний 
університет внутрішніх справ; 
підвищення кваліфікації за 
напрямом підвищення 
кваліфікації керівного складу 
кримінального блоку органів та 
підрозділів Національної поліції 
України та науково-педагогічних 
працівників кафедр оперативно-
розшукової спрямованості 
закладів вищої освіти.
Волошина М.О. // Генезис 
оперативного пошуку первинної 
оперативно-розшукової 
інформації у вигляді форми 
оперативно-розшукової 
діяльності // Сучасна 
європейська поліцеїстика та 
можливості її використання в 
діяльності Національної поліції 



України, (11.04.2019, Харків). 
Харків: ХНУВС, 2019. С. 73-75.  
матер. міжн. наук.-практ. конф.;
Волошина М.О. Окремі аспекти 
правового регулювання 
оперативного пошуку первинної 
оперативно-розшукової 
інформації підрозділами 
Національної поліції України // 
Науково-інформаційний вісник 
Івано-Франківського 
університету права ім. Короля 
Данила Галицького. 2018. № 6 
(18). С. 65-70;
Волошина М.О. // Окремі питання 
проведення оперативно-
розшукових заходів за ухвалами 
суду // Міжнародна та 
національна безпека: теоретичні 
і прикладні аспекти, (15.03.2019, 
Дніпро) Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 
98-100. матер. ІIІ Міжн. наук.-
практ. конф.

275601 Анісімов 
Дмитро 
Олексійович

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
Методика  розвитку спеціальних 
фізичних якостей курсантів 
закладів вищої освіти 
національної поліції україни з 
використанням системи кросфіт 
// Науко Навчається в аспірантурі 
за спеціальністю
12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право»
Тема: «Кримінологічна 
характеристика та запобігання 
злочинам, пов’язаним із 
погрозами застосування 
фізичного насильства».вий 
журнал «Молодий вчений» № 2 
(66) лютий 2019 р.- с.345-348. 
(ScholarGoogle, CiteFactor, 
Research Bible, Index Copernicus)
Розвиток загальної фізичної 
підготовки курсантів ВНЗ МВС 
України з використанням 
системи Crossfit // Středoevropskэ 
věstnнk pro vědu a vэzkum Praha, 
Publishing house Education and 
Science 2018, с. 20-24
Мотивація до занять спортом у 
курсантів різних факультетів і 
курсів університету внутрішніх 
справ //  Фізична культура, спорт 
та здоров’я нації: зб.наук.пр. – 
Житомирський державний 
університет ім. Івана Франка, 
Житомир -  вип.6(25)18 - 2018 с. 
100-106.

229756 Бардін Євген 
Вікторович

старший 
викладач

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
Методичні прийоми підвищення 
рівня фізичної підготовленості 
курсантів на основі 
використання засобів 
спортивних ігор //  Науковий 
часопис НПУ ім. Драгоманова: 
зб.наук.пр. – Київ -  вип.4(112)19 
- 2019 с. 144-147.
Міжнародна науково-практична 
конференція з майстер-класами 
«Актуальні проблеми протидії 
фізичному нападу 
правопорушників» м. Львів 19 
листопада 2018 року Львів, 2018 
Бардін Є.В. Актуальні проблеми 
захисту від нападу 
адміністративних будівель 
органів охорони правопорядку.
II Міжнародна науково-практична 
конфнренція «Сучасні тенденції 
та перспективи розвитку 
фізичної підготовки і спорту у 
збройних силах України, 
правоохоронних органах, 
рятувальних та інших 
спеціальних служб на шляху 
євроатлантичної інтеграції 



України» м. Київ 14-15 лютого 
2019 року Національний 
університет оборони України ім. 
Івана Черняховського 
Богуславський В.В., Бардін Є.В.  
Особливості забезпечення 
особистої безпеки структурних 
підрозділів сил охорони 
правопорядку  191-193.
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи» Відеопосібник.

275602 Білан Дмитро 
Анатолійович

викладач 0 Спеціальна 
фізична підготовка

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців»
КПУ м. Запоріжжя, 2011 р., 
Фізичне виховання та тренер з 
обраного виду спорту.
II Міжнародна науково-практична 
конфнренція «Сучасні тенденції 
та перспективи розвитку 
фізичної підготовки і спорту у 
збройних силаах України, 
правоохоронних органах, 
рятувальних та інших 
спеціальних служб на шляху 
євроатлантичної  інтеграції 
України».
м. Київ 14-15 лютого 2019 року 
Національний університет 
оборони України ім. Івана 
Черняховського Білан Д.А., 
Штирхунова А.Д.  Фізична 
підготовка як основа складова 
діяльності військовослужбовця 
80-84.

163487 Біліченко 
Валерій 
Віталійович

старший 
викладач

0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Курс тактичного навчання 
тренерів патрульної служби. 
Сертифікат Департаменту 
юстиції США від 29.05.2015.
Перший семінар за протоколом 
«Power. Active .Defense. Global».
Семінар-тренінг за темою 
«Основи невідкладної допомоги 
для поліцейських ППСПОП 
«Дніпро-1» 29.05.2017.м. Дніпро.
Короткострокове підвищення 
кваліфікації в Національному 
центрі Державної прикордонної 
служби та Державному 
університеті внутрішніх справ за 
темою «тактика самозахисту».
Дніпропетровський Державний 
інститут Фізичної культури і 
спорту, 1995. Тренер – викладач.
Донецький інститут внутрішніх 
справ, 2002. «Правознавство». 
Юрист.

192807 Богуславський 
Віктор 
Володимирович

Завідувач 
кафедри

0 Спеціальна 
фізична підготовка

Майстер спорту з фрі-файту.
ЛДУФК, 2010 р., Олімпійський і 
професійний спорт.
Кандидат юридичних наук, 
12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019 
короткострокове підвищення 
кваліфікації « Забезпечення 
особистої безпеки під час 
проведення спеціальних 
операцій та поліцейських 
операцій з затримання озброєних 
злочинців».
Навчально-методичний фільм зі 
Спеціальної фізичної підготовки 
(частина 1) «Подолання 
перешкод».
Навчально-методичний фільм 
частина 2 «Легкоатлетичні 
вправи». Відеопосібник.
Стійки, пересування, удари 
руками, ногами, захисні та 
контратакуючі дії. Електронний 
дидактичний демонстраційний 
матеріал.

183534 Підлісний 
Михайло 
Миколайович

доцент 0 Соціологія Дніпропетровський державний 
університет; 1977 р.; «Історія»; 
Історик, викладач історії і 



суспільствознавства.
Кандидат філософських наук; 
09.00.05 – історія філософії.
Доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін.
Філософія цінностей: історія і 
сучасність / М.М.Підлісний, 
В.І.Шубін. – Дніпро : Дніпроп. 
держ. Ун-т внутр. Справ ; Ліра 
ЛТД, 2017. – 200 с.
Соціологія. Навчально-
методичний посібник для 
курсантів денної форми 
навчання. – Дніпро : ДДУВС, 
2016. – 83 с.
Соціологія молоді. Навчально-
методичний посібник для 
курсантів денної форми 
навчання. – Дніпро : ДДУВС, 
2019. – 124 с.
Проблема використання 
інтерактивних методів у вивчені 
загальної соціології - Інноваційні 
процеси у сучасному просторі 
юридичної освіти: реалії, 
тенденції, перспективи : 
Матеріали ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
(23 квітня 2015 р.). – 
Дніпропетровськ, 2015. – С. 143-
147.
Патріотичне виховання 
студентської молоді засобами 
соціології - Науковий Вісник 
ДДУВС. – № 2.-2015. – С. 130-135.

307467 Волошина 
Марина 
Олександрівна

доцент 0 Режим секретності Волошина М.О., Пеньков С.В., 
Стащак М.В., Шендрик В.В. 
Теоретичні та прикладні засади 
проведення контролю за 
телефонними розмовами 
підрозділами Національної 
поліції / за заг.ред. 
В.В.Сокуренка: монографія. 
Харків: ХНУВС, 2018. 254с.
Волошина М.О. // Проблемні 
питання отримання 
правоохоронними органами 
інформації від представників 
іноземних месенджерів // 
Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу, 
криміналістики та оперативно-
розшукової діяльності, 
(01.03.2019, Хмельницький) 
Хмельницький: НАДПСУ, 2019. С. 
605-608. тези ІIІ Всеукр. наук.-
практ. конф.;
Дніпропетровський національний 
університет ім. О.Гончара; 2017; 
«Правознавство»; магістр з 
права.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 - кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.

275810 Бублик Надія 
Сергіївна

викладач 0 Судові та 
правоохоронні 
органи України

Почесна грамота 
Консультативної місії 
Європейського Союзу України 
реформування сектору цивільної 
безпеки 9-11 жовтня 2018 року
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012 р., «Правознавство», юрист.
Бублик Н.С. Поняття 
обвинувальної діяльності, 
здійснюваної щодо особи. 
«Visegrad Journal on Human 
Rights» - № 2 (volum 1) 2019 - p. 
42-47 (Об’єднання Словацької 
Республіки, Республіки Польща, 
Чеської Республіки й Угорщини, 
Наукове фахове видання 
включено до міжнародної 
наукометричної бази Index 
Copernicus International 
(Республіка Польща).
Проблемні питання проведення 
судових експертиз на стадії 
досудового розслідування»//  
Збірник Харківського науково-
дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. професора 
М.С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 
квітня 2019 р.)- с. 128-130.
Деякі особливості національної 
безпеки у сучасному розумінні// 
Міжнародна та національна 
безпека: теоретичні і прикладні 
аспекти . м.Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2019.  - 
с. 56
Деякі питання обмеження 
публічності та судового 
провадження в українському 



кримінальному процесі : 
матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми діяльності 
органів досудового 
розслідування» 7 червня 2019 м. 
Дніпро- ДДУВС –с.41-43.
Понятий, як учасник 
кримінального провадження: 
матеріали  Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми діяльності 
органів досудового 
розслідування» 7 червня 2019 м. 
Дніпро- ДДУВС – с.6-9
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю складає 7 років 
(слідчий, старший слідчий СУ 
ГУНП в Дніпропетровській 
області).

275810 Бублик Надія 
Сергіївна

викладач 0 Юридичне 
документознавство

Сертифікат тренера, Train the 
Trainers for Interrogation of Extra 
Vulnerable Victims, виданий 
Поліцейським тренінговим 
центром Чеської Республіки. про 
успішне завершення тренінгу 
«Методологія допиту потерпілих, 
що знаходяться у надзвичайно 
вразливому стані».
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2012 р., «Правознавство», юрист.
Деякі питання обмеження 
публічності та судового 
провадження в українському 
кримінальному процесі : 
матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми діяльності 
органів досудового 
розслідування» 7 червня 2019 м. 
Дніпро- ДДУВС –с.41-43.
Досвід практичної роботи за 
спеціальністю складає 7 років 
(слідчий, старший слідчий СУ 
ГУНП в Дніпропетровській 
області).

52028 Валєєв Руслан 
Гельманович

старший 
викладач

0 Тактико-
спеціальна 
підготовка

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
підвищення кваліфікації за 
професійною програмою 
дільничних офіцерів поліції.
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
сертифікат від 17.05.2019, 
семінар-тренінг за темою 
«Забезпечення особистої 
безпеки під час проведення 
спеціальних операцій з 
затримання озброєних 
злочинців».
Луганська академія внутрішніх 
справ імені 10-річчя 
Незалежності України, 2005 р.; 
„Правоохоронна діяльність”; 
юрист.
Кандидат педагогічних наук; 
13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти.
Практикум з тактичної 
підготовки поліцейських / [А.О. 
Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. 
Покайчук та ін.]; 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – 
Дніпро : Дніпропетровський 
державний університет 
внутрішніх справ, 2018. – 158 с. 
ISBN 978-617-7665-24-2;
Тактика розташування та 
пересування поліцейських 
нарядів під час виконання 
оперативно-службових та 
службово-бойових завдань (у 
схемах): практичний посіб. / [А.О. 
Собакарь, В.Я. Покайчук, В.Д. 
Поливанюк та ін.]; 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. – 
Дніпро: ДДУВС, 2018. – 79 с. гриф 
«Для службового користування».

28615 Волков Юрій 
Михайлович

викладач 0 Вогнева підготовка Юридична академія Міністерства 
внутрішніх справ України, 2003 
р., «Правознавство».
Волков Ю.М., Поливанюк В.Д. 
Проблемні питання застосування 
вогнепальної зброї працівниками 
Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків   
/ Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: 
Науковий журнал. – 2018. – № 4 
(97). C.86-89



Волков Ю.М. Психологічні 
аспекти застосування 
вогнепальної зброї 
поліцейськими на ураження // 
Науковий вісник 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. 
2017. Вип. 4. С. 143 – 146
Волков Ю.М. Рец В.В.Актуальні 
питання застосування 
вогнепальної зброї 
поліцейськими в Україні // 
Актуальні проблеми службово-
бойової діяльності сил охорони 
правопорядку в Україні : Збірник 
матеріалів круглого столу / 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2019. С.15-17.

17189 Бойко Олексій 
Павлович

викладач 0 Судові та 
правоохоронні 
органи України

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, 
2007 р., «Правоохоронна 
діяльність», юрист.
Кандидат юридичних наук; 
12.00.09 - кримінальний процес 
та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.
Організація взаємодії підрозділів 
Національної поліції під час 
проведення досудового 
розслідування: навч. посібник / 
О. П. Бойко, О. Ф. Кобзар, В. В. 
Рогальська, Н. П. Черняк. – 
Дніпро: ДДУВС, 2017. – 84 с.
Методичні рекомендації 
Взаємодія органів досудового 
розслідування з іншими 
органами та підрозділами 
Національної поліції у 
попередженні, виявленні та 
розслідуванні кримінальних 
правопорушень: методичні 
рекомендації / В.В. Рогальська, 
О.П. Бойко., В.І. Литвинов – 
Дніпро, 2016. – 65 с.
Федченко В.М. Методичні 
рекомендації для підготовки до 
самостійної та індивідуальної 
роботи з навчальної дисципліни 
«Судові та правоохоронні органи 
України» для здобувачів вищої 
освіти ФПФПНП ННІ ЗНПК, що 
навчаються на першому 
(бакалаврському) рівні вищої 
освіти, спеціальність 081 – 
«Право» / В.М. Федченко, О.П. 
Бойко, Д.В. Лазарева. – Дніпро: 
ДДУВС, 2019. – 75 с.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Кримінологія

РН-5, РНз-4 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

контрольні питання по темі; реферат; 
оцінювання індивідуальної роботи; 
оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; залік; екзамен

Логіка

РН-9, РНз-9 словесні, наочні перевірка конспекту, укладання 
хронологічної таблиці, тестування, усне 
опитування, підготовка есе, 
презентація доповідей, залік

Міжнародне право

РН-2 словесні, наочні перевірка конспекту, укладання 
хронологічної таблиці, тестування, усне 
опитування, підготовка есе, 
презентація доповідей, залік

Поліцейська деонтологія

РН-2 словесні, наочні перевірка конспекту, укладання 
хронологічної таблиці, тестування, усне 
опитування, підготовка есе, 
презентація доповідей, залік

Соціологія

РН-9, РН-10 словесні, наочні перевірка конспекту, укладання 
хронологічної таблиці, тестування, усне 
опитування, підготовка есе, 
презентація доповідей, залік

Спеціальна фізична підготовка



РН-6, РНз-8 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

контрольні питання по темі; 
презентація; оцінювання індивідуальної 
роботи; оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; практична 
підготовка; залік

Стажування

РН-1-10, РНз-1-9 застосування отриманих знань, умінь 
та навичок

захист стажування

Судові та правоохоронні органи України

РН-5 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; реферат; 
оцінювання індивідуальної роботи; 
оцінювання самостійної роботи; 
практична підготовка (модельні судові 
засідання); тестовий контроль; екзамен

Тактико-спеціальна підготовка

РНз-4, РН-3 словесні, наочні, практичні; 
застосування отриманих знань, умінь 
та навичок

контрольні питання по темі; 
презентація; оцінювання індивідуальної 
роботи; оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; залік; 
відпрацювання отриманих навичок

Теорія держави та права

РН-1, РН-2 словесні, наочні, практичні Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи; самоконтроль 
здобувачів під час виконання завдань в 
системі «Moodle»

Теорія держави та права

РН-1, РН-2 словесні, наочні, практичні Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи; самоконтроль 
здобувачів під час виконання завдань в 
системі «Moodle»

Трудове право

РНз-2, РН-9, РН-10 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; практична 
підготовка (модельні судові засідання); 
тестовий контроль; екзамен

Українська мова професійного спрямування

РНз-2, РНз-3 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; реферат; 
складання документів; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; тестовий контроль; 
залік; екзамен

Цивільне право та процес

РН-1, РН-5 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; практична 
підготовка; тестовий контроль; залік, 
екзамен

Юридичне документознавство

РН-6, РНз-1 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; тестовий контроль; 
залік

Кримінальний процес

РН-1, РН-2, РН-4, РН-5, РНз-1 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

контрольні питання по темі; реферат; 
оцінювання індивідуальної роботи; 
оцінювання самостійної роботи; 
практична підготовка (модельні судові 
засідання); тестовий контроль; залік; 
екзамен

Оперативно-розшукова діяльність

РН-3, РН-7, РН-8, РНз8, РНз-9 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; складання 
документів; оцінювання індивідуальної 
роботи; оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; залік: екзамен

Кримінальне право

РН-1, РН-2, РН-4, РН-5, РНз-1 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

екзамен; залік; контрольні питання по 
темі; курсова робота; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; практична 
підготовка (модельні судові засідання); 
реферат; тестовий контроль



Криміналістика
РН-8, РНз-4, РНз-8 словесні, наочні, практичні,  

репродуктивні
експрес-опитування; тестування; 
підготовка тез доповідей; підготовка 
наукових статей; написання 
самостійних та індивідуальних робіт

Адміністративне право

РН-1 словесні, наочні, практичні Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи, тестування в 
системі «Електронний деканат»; 
самоконтроль здобувачів під час 
виконання завдань в системі «Moodle»

Адміністративний процес

РН-1, РНз-1 словесні, наочні, практичні Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи, тестування в 
системі «Електронний деканат»; 
самоконтроль здобувачів під час 
виконання завдань в системі «Moodle»

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції

РНз-1, РНз-3 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи, тестування в 
системі «Електронний деканат»; 
самоконтроль здобувачів під час 
виконання завдань в системі «Moodle»

Безпека дорожнього руху

РН-10 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

контрольні питання по темі; реферат; 
оцінювання індивідуальної роботи; 
оцінювання самостійної роботи; 
екзамен

Безпека життєдіяльності та охорона праці

РНз-6 словесні, наочні, практичні, порівняння, 
узагальнення

контрольні питання по темі; реферат; 
оцінювання індивідуальної роботи 
(підготовка презентації); оцінювання 
самостійної роботи; тестовий контроль; 
залік

Вогнева підготовка

РН-7 словесні, наочні, практичні, 
застосування отриманих знань, умінь 
та навичок

контрольні питання по темі; реферат; 
кросворд; оцінювання індивідуальної 
роботи; оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; залік

Господарське право

РН-1, РН-7 словесні, наочні експрес-опитування; тестування; 
підготовка тез доповідей; підготовка 
наукових статей; написання 
самостійних та індивідуальних робіт, 
залік

Домедична підготовка

РНз-6 словесні, наочні, практичні, 
застосування отриманих знань, умінь 
та навичок

контрольні питання по темі; оцінювання 
індивідуальної роботи (отримання 
онлайн сертифікату); оцінювання 
самостійної роботи (підготовка 
презентації); тестовий контроль; залік

Екологічне право

РН-1, РН-7 словесні, наочні експрес-опитування; тестування; 
підготовка тез доповідей; підготовка 
наукових статей; написання 
самостійних та індивідуальних робіт, 
залік

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

РН-6, РН-9, РН-10 словесні, наочні експрес-опитування; тестування; 
підготовка тез доповідей; підготовка 
наукових статей; написання 
самостійних та індивідуальних робіт, 
залік

Запобігання та протидія домашньому насильству

РНз-1, РНз-2 формування умінь і навичок, 
проблемного викладу

Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи; самоконтроль 
здобувачів під час виконання завдань в 



системі  «Moodle»
Іноземна мова професійного спрямування

РНз-7 словесні, наочні, експрес-опитування; тестування; 
підготовка наукових статей; контрольні 
питання по темі; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; залік;екзамен

Інформаційні технології

РН-8, РНз-9 словесні, наочні, частково-пошукові Кросворд, реферат, есе, перевірка 
виконаних практичних завдань, 
тестування, усні опитування

Історія держави та права

РН-2 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи; самоконтроль 
здобувачів під час виконання завдань в 
системі «Moodle»

Конституційне право

РН-2, РН-1 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

Усне, письмове, комп’ютерне 
тестування, колоквіум, оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, 
ділових чи імітаційних іграх тощо, 
оцінювання індивідуальної та 
самостійної роботи; самоконтроль 
здобувачів під час виконання завдань в 
системі «Moodle»

Кримінальне право

РН-1, РН-2, РН-4, РН-5, РНз-1 словесні, наочні, практичні,  
репродуктивні

екзамен; залік; контрольні питання по 
темі; курсова робота; оцінювання 
індивідуальної роботи; оцінювання 
самостійної роботи; практична 
підготовка (модельні судові засідання); 
реферат; тестовий контроль

Режим секретності

РН-3, РН-7, РН-8, РНз8, РНз-9 словесні, наочні, практичні контрольні питання по темі; складання 
документів; оцінювання індивідуальної 
роботи; оцінювання самостійної роботи; 
тестовий контроль; залік

 


