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ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА ДДУВС

Звітний період виявився
надзвичайно складним як для
нашої країни, так і для ДДУВС.
2020-2021 навчальний
рік для Університету став одним з найскладніших протягом останніх років. Долаючи
виклики, які постали перед
університетами в звітному
році, нам вдалося не тільки
забезпечити стабільне функціонування за всіма напрямами, але й досягти вагомих результатів у формуванні своєї
освітньої та господарської інфраструктури.
Одним з головних пріоритетів діяльності керівництва Університету в умовах
пандемії COVID-19 стало
збереження здоров’я членів
трудового колективу, науковців, викладачів, слухачів
та студентства, запобігання
поширенню коронавірусного захворювання. Для цього створювалися умови для
дистанційної роботи викладачів та навчання студентів.
Протягом
карантинного
періоду всі підрозділи і гуртожитки були забезпечені необхідними засобами захисту та
вживалися заходи щодо дотримання санітарних норм та
рекомендацій МОЗ України.
Продовжується вакцинація
співробітників Університету.
Впродовж минулого навчального року зусилля колективу Університету були
спрямовані на забезпечення високої якості освітнього
процесу та науково-інноваційної діяльності в умовах
карантинних обмежень.
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Долаючи виклики, які постали перед Університетом в
звітному році, колективу вдалося не тільки забезпечити
стабільне функціонування за
усіма напрямами, але й досягти вагомих результатів у
формуванні своєї науково-дослідної діяльності, підвищенні
рейтингових позицій університету, формуванні стратегічних
пріоритетів розвитку наукової
роботи працівників.
Незважаючи на складнощі, Університету вдалося
досягти вагомих результатів у
формуванні своєї науково-дослідної діяльності, підвищити
рейтингові позиції на міжнародному та національному
рівні. Ми активно впроваджуємо нові методики навчання. На базі Університету створюємо
високотехнологічні
тренінгові центри і навчальні полігони для покращення
практичних навичок майбутніх працівників.
Налагоджуємо співпрацю із зарубіжними освітніми закладами як в освітній,
так і наукових галузях. На
сьогодні ми активно взаємодіємо з 17 країнами, серед
них – Німеччина, Туреччина, Норвегія, Іспанія, Литва,
Болгарія, Чехія, Словаччина,
Польща, Казахстан та інші.
У 2020-2021 навчальному році відбулася акредитація Національним агентством
забезпечення якості вищої
освіти 7 освітніх програм, що
демонструє високі результати та отримує схвальні оцінки
з боку освітянської і наукової
спільноти. Водночас керівництвом Університету взято
курс на формування нового набору компетентностей,
якими повинен володіти
фахівець у майбутньому та

З повагою
Андрій ФОМЕНКО

бути затребуваним на роботі.
Залишаючись
вірним
принципам забезпечення високої якості підготовки фахівців та виконання наукових
досліджень, Університет продовжує формування культури
академічної доброчесності та
протидії проявам плагіату.
З урахуванням складних
умов, у яких довелося працювати у 2020-2021 навчальному
році, ДДУВС не тільки забезпечив високу якість надання
освітніх послуг, а й продовжив
подальший курс на покращення рейтингових позицій та науково-дослідної роботи.
Навчально-виховна робота Університету була спрямована на гармонійне поєднання навчання та наукової
діяльності з духовним, фізичним, культурним розвитком
молоді.
У березні 2021 року ми
відсвяткували чергову – п’ятдесят п’яту річницю Університету і пишаємося тим,
що за роки його існування
випускниками університету
стали понад 35 тисяч висококваліфікованих правоохоронців та юристів, серед яких
є народні депутати, судді
Верховного суду, генерали,
керівники органів державної
влади та місцевого самоврядування, відомі вчені.
Наші випускники з гідністю несуть високе звання захисників правопорядку, поєднуючи високу теоретичну
підготовку і професіоналізм.
І все це завдяки плідній праці ректорату, професорсько-викладацького
складу, офіцерів-вихователів
ДДУВС, для яких честь і гідність, професійний досвід та
життєва мудрість – не просто
слова.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні, освітньо-наукові, наукові програми підготовки фахівців за всіма освітніми рівнями, забезпечує провадження на високому рівні освітньої діяльності, спрямованої на здобуття особами вищої
освіти, невід’ємною складовою якої є її наукова, науково-технічна та інноваційна
діяльність.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА МІЛІЦІЇ
(1966–1992 рр.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ МІЛІЦІЇ
(1992–1997 рр.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ
(1997–2001 рр.)

Університет має єдину централізовану
інфраструктуру в місті Дніпрі загальною площею 10,6 гектара. Навчання відбувається у
шестиповерховому навчально-лабораторному корпусі, в якому облаштовано 12 лекційних залів на 1300 місць, 79 навчальних аудиторій.

ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ МВС УКРАЇНИ
(2001–2005 рр.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
(з 2005 року)

6 факультетів: факультет підготовки фахівців для
підрозділів
кримінальної
поліції, факультет підготовки фахівців для підрозділів
превентивної
діяльності,
факультет підготовки фахівців для органів досудовоДніпро
го розслідування, факультет підготовки фахівців для
підрозділів стратегічних розслідувань, юридичний факультет, факультет соціально-психологічної освіти та
управління;
Навчально-науковий інститут заочного навчання та
підвищення кваліфікації;
Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДДУВС.
Освітню та наукову діяльність забезпечують 22 кафедри та 3 наукові лабораторії.
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

СТРУКТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РЕК ТОР
ПЕРШИЙ ПРОРЕК ТОР ПРОРЕК ТОР
ПРОРЕК ТОР

ПРОРЕК ТОР

ПРОРЕК ТОР

Запорізький
центр первиної
професійної
підготовки
«Академія
поліції»

Відділ
матеріального
забезпечення

Відділ
докторантури
та аспірантури

Медикосанітарна
частина

Відділення
зв’язків
з громадськістю

Науковоредакційний
відділ

Відділення
первиної
професійної
підготовки,
спеціалізації
та підвищення
кваліфікації

Поліграфічний
відділ

Відділення
організації підготовки іноземних
громадян

Факультет
підготовки
фахівців для
органів
досудового
розслідування

Факультет
підготовки
фахівців
для підрозділів
превентиної
діяльності

Навчальнометодичний
відділ

Відділ
організації
наукової роботи

Відділення
забезпечення
якості освітньої
діяльності

Відділення
міжнародних
зв’язків

Навчально-науковий Інститут
заочного навчання та підвищення кваліфікації

Відділ
кадрового
забезпечення
Відділ
фінансового
забезпечення
та бухгалтерського обліку
Відділ
юридичного
забезпечення
Відділ
організаційноаналітичної
роботи
та контролю

Інформаційнотехнічний відділ
Факультет
підготовки
фахівців для
підрозділів
кримінальної
поліції

Факультет
підготовки
фахівців
для підрозділів
стратегічних
розслідувань

Фактична чисельність перемінного складу ДДУВС
Перемінний склад

2 447
осіб

1239
1208

1104 курсанти
706
398

1233 студенти
473
760

110 магістрів
60
50

ФАКУЛЬТЕТ
соціальнопсихологічної
освіти та
управління

ЮРИДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Штатна чисельність

1 167
осіб

Фактична чисельність

846

посад

жінок 468
чоловіків 378

із 182 атестованих:
жінок 57
чоловіків 125

В університеті працює:

50 докторів наук

184 кандидати наук

(у 2019-2020 навчальному році – 52), з них (у 2019–2020 навчальному році – 184),
10 (13) за сумісництвом
з них 41 (36) за сумісництвом
95
30
20
88
30
20
95
88
4

РОЗДІЛ 2. ФАКУЛЬТЕТИ ДДУВС
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
(дата створення 04.06.2016)
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
за державним замовленням підготовка
фахівців за денною формою навчання для
підрозділів кримінальної поліції органів Національної поліції освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 262 – «Правоохоронна діяльність».
У складі факультету діють кафедри:
• оперативно-розшукової діяльності;
• цивільного права та процесу;
• спеціальної фізичної підготовки.
На факультеті працюють 40 фахівців та навчається 460 курсантів.
У 2020 році факультетом випущено 140 фахівців, у 2021 році випуску не було.
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (дата створення 15.09.2008)
за державним замовленням підготовка фахівців за денною формою навчання для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю
262 – «Правоохоронна діяльність».
У складі факультету діють підрозділи:
• кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної
діяльності;
• кафедра теорії та історії держави і права;
• кафедра тактико-спеціальної підготовки;
• навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності.
На факультеті працюють 64 фахівці та навчається 291 курсант.
Після закінчення 2020-2021 н. р. продовжуватимуть навчання за схемою «2 роки
курсант – 1 рік слухач» 139 курсантів 2-го курсу факультету.
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РОЗДІЛ 2. ФАКУЛЬТЕТИ ДДУВС

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДО(дата створення 27.09.2005)
ВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
за державним замовленням підготовка фахівців за денною формою навчання для органів досудового розслідування Національної поліції освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю
081 – «Право».
У складі факультету діють кафедри:
• кримінального права та кримінології;
• криміналістики та домедичної підготовки;
• кримінального процесу.
На факультеті працюють 36 фахівців та навчається 478 курсантів.
У 2020 році факультетом випущено 49 фахівців, 19 із яких отримали дипломи з
відзнакою за програмою 081 «Право (поліцейські)» спеціальність «слідчі».
У 2021 році факультетом випущено 110 фахівців, 4 із яких отримали дипломи з
відзнакою за програмою 081 «Право (поліцейські)» спеціальність «слідчі» та 15 слухачів магістратури, з яких отримали 2 дипломи з відзнакою.
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ (дата створення 27.04.2020)
за державним замовленням підготовка фахівців за денною формою навчання для підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції (протидія організованій злочинності та корупції)
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 081 – «Право».
У складі факультету діють підрозділи:
• кафедра українознавства та іноземних мов;
• кафедра гуманітарних дисциплін
та психології поліцейської діяльності;
• кафедра фінансових та стратегічних розслідувань;
• навчально-наукова лабораторія з
дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції.
На факультеті працюють 38 фахівців та навчається 159 курсантів.
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У 2021 році факультетом випущено
86 фахівців (3 дипломи з відзнакою).

РОЗДІЛ 2. ФАКУЛЬТЕТИ ДДУВС

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(дата створення 07.07.1998)

за кошти фізичних
або юридичних осіб
підготовка за денною
формою
навчання
фахівців освітніх рівнів
«бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 081 – «Право»
та 262 – «Правоохоронна діяльність».
У складі факультету діють кафедри:
• загальноправових дисциплін;
• кримінально-правових дисциплін;
• цивільно-правових дисциплін;
• соціально-гуманітарних дисциплін;
• фізичного виховання.
На факультеті працюють 136 фахівців та навчається 1476 студентів.

У 2020-2021 н. р. факультетом випущено 464 фахівці, з них: бакалаврів –
383 (з відзнакою – 5), магістрів – 81
(з відзнакою – 1).
У 2019-2020 н. р. факультетом випущено 303 фахівці, з них: бакалаврів – 259
(з відзнакою – 5), магістрів – 44 (з відзнакою – 10).

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА УПРАВЛІННЯ
(дата створення 08.05.2018)
за кошти фізичних та
юридичних осіб підготовка за денною формою навчання фахівців освітніх
рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Психологія»,
«Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
У складі факультету діють кафедри:
• управління та адміністрування (створена
16.05.2018);
• психології та педагогіки (створена 16.05.2018);
• міжнародних відносин та туризму (створена
22.11.2019);
• аналітичної економіки та менеджменту (створена 20.08.2019).

Вручення дипломів освітнього ступеня
«магістр» за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування». 23.06.2021

На факультеті працюють 33 фахівці та навчається 426 студентів.
У 2020-2021 н. р. факультетом випущено 84 фахівці, з них здобули:
«початковий рівень» – 16 фахівців; «бакалавр» – 27 фахівців (з відзнакою 1 диплом); «магістр» – 41 фахівець (з відзнакою 2 дипломи).
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РОЗДІЛ 3. РОБОТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(дата створення 29.09.2016)

ННІ ЗНПК здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за кошти
фізичних або юридичних осіб.
ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ – ФАХІВЦІВ
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ:
«бакалавр» за спеціальностями:
081 «Право»
262 «Правоохоронна
діяльність»
«магістр» за спеціальністю
262 «Правоохоронна діяльність».

КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ
АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ФАХІВЦІВ
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ:

«бакалавр» за спеціальностями:
• 081 «Право»,
1599
• 262 «Правоохоронна діяльність»,
1733
• 051 «Економіка»,
• 053 «Психологія»,
• 073 «Менеджмент»,
• 291 «Міжнародні відносини, суспільні комуніка2019-2020
2020-2021
ції та регіональні студії»,
У складі ННІ ЗНПК діють підрозділи: • 281 «Публічне управління та адміністрування»
• відділення дистанційної освіти «магістр» за спеціальностями:
(створене 28.05.2020);
• 081 «Право»,
• наукова лабораторія соціологіч- • 262 «Правоохоронна діяльність»,
ного моніторингу;
• 051 «Економіка»,
• відділення первинної професій• 053 «Психологія»,
ної підготовки, спеціалізації та підви• 281 «Публічне управління та адміністрування».
щення кваліфікації.

НАУКОВОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ СОЦІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОВЕДЕНО

16 соціологічних досліджень

318 консультацій

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ДДУВС

Виконана робота

Загальна кількість опитаних респондентів (осіб)
Загальна кількість звітних аналітичних матеріалів
за результатами досліджень
Загальний обсяг аналітичних матеріалів за результатами досліджень (сторінок)
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2019–2020
н. р.
6189
13

2020–2021
н. р.
3386
16

Різниця

308

505

+197

-2803
+3
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ВІДДІЛЕННЯМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО:
Надано НПП

впровадження
Електронної
освітньої платформи за заочпонад 2000
консультацій
ною формою навчання
понад 1500 здобувачів освіти зареєстровано на
у створенні інтерактивних електронних
платформі;
освітніх ресурсів для освітнього процесу
понад 200 науково-практичних та інших працівників
за заочною формою навчання.
університету;
РОЗРОБЛЕНО :
створено більше 1300 дистанційних курсів з 342
• електронний навчальний посібник
дисциплін;
«Тактичні та правові засади застосування баорганізовано проведення 1121 семінарського
зових превентивних поліцейських заходів»;
заняття, 972 практичних занять;
• Положення про сертифікацію
576 онлайн-лекцій та більше 1300 інших заходів.
(експертну оцінку) електронних освітніх
ресурсів.

ВІДДІЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2255

працівників на базі відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації
та підвищення кваліфікації пройшли підвищення кваліфікації та спеціалізацію.

Зараховано на підвищення
кваліфікації та спеціалізацію

На 2019 рік

На 2020 рік

Різниця

І півріччя 2021 року
на 01.08.2020
(на 01.08.2019)

Довгострокове підвищення
кваліфікації

1257

369

-888

465 (161)

Короткострокове підвищення кваліфікації

1078

1077

-1

568(484)

За програмами спеціалізації

396

425

+29

202 (261)

Всього

2731

1871

-860

1235 (906)

РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМІНАР-ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

З метою реалізації цілей Стратегії розвитку органів сиМЕТА СЕМІНАР-ТРЕНІНГУ:
стеми Міністерства внутрішніх справ України у вересні-ли- упровадження скандинавської моделі
стопаді 2021 року на базі ДДУВС заплановано проведення забезпечення публічної безпеки під
семінар-тренінгів для поліцейських підрозділів особливого час мирних зібрань
призначення.
Основною передумовою для цього є навчання поліцейських провідними європейськими експертами в цій сфері, зокрема представниками поліції королівств Швеції, Данії та експертами Консультативної місії Європейського Союзу.
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ»
поліцейських офіцерів
Цей нагромади
вч а л ь н и й
пройшли навчання в Дніпропетровському дер- процес відбужавному університеті внутрішніх справ з початку вається у координації та за
2020 року.
технічної підЗАПЛАНОВАНО:
тримки ICITAP, які допомагають опановувати нау жовтні 2021 року очікується набір слухачів прям «Community Policing».
Національної поліції України з 3 областей УкраїЦе п’ята хвиля підготовки спеціалістів за
ни, 12 підрозділів цього проєкту у кількості
цією програмою спеціалізації, основними складовими якої є синтез обов’язків патрульного, дільничного та ювенального поліцейського, а також
поліцейських
представника контролю за обігом зброї.

256

150
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ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ «АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ)
(дата створення 29.05.2017)
забезпечує організацію первинної професійної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції. Навчання проходить
відповідно до вимог стандарту професійної (професійно-технічної освіти) з робітничої професії «Поліцейський (за спеціалізаціями)» та здійснює підготовку фахівців у сфері професійно-технічної
освіти за професіями 5169 «Охоронник» І–ІV розрядів, 5169 «Охоронець».
Первинну професійну підготовку на базі ВППП ДДУВС, Запорізького центру
ППП «Академія поліції» (м. Запоріжжя)
пройшли:

521особа

в 2019 році

313 осіб

в 2020 році

СТВОРЕНО :

182

особи
продовжують навчання
станом на 01.08.2021

• інтерактивний навчальний майданчик
«Огляд житлового будинку», який складається
з двоповерхового будинку, обладнаного відеокамерами та навчальної аудиторії з проєктором та приладом відеозапису. Під час відпрацювання тактичних сценаріїв слухачі мають
можливість в режимі on-line спостерігати за
діями тактичної групи, а після завершення –
за допомогою відеозапису оцінювати правильність дій та аналізувати можливі помилки.
• у стрілецькому тирі виготовлена та
встановлена відеопроєкційна система, яка складається з 2-х камер відеонагляду та телевізійного
екрана, на який проєктується зображення мішені. Влучення в мішень фіксується викладачем під
час ведення стрільби, відпадає необхідність переміщення до мішені та назад.

Церемонія випуску слухачів
ЗЦППП «Академія поліції»
(м. Запоріжжя) 04.08.2021

ЗАВДАННЯ:
✓

✓
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вдосконалення
матеріально-технічної бази ЗЦППП «Академія поліції» ;
активізація профорієнтаційної
роботи зі слухачами ЗЦППП
«Академія поліції» та учнями
ЗНЗ м. Запоріжжя та Запорізької області.

Продовжується співпраця з Запорізькою обласною
молодіжною громадською організацією «Молодіжна
поліцейська академія»
З метою популяризації роботи співробітників органів
внутрішніх справ, підвищення позитивного іміджу представників закону, зміцнення правової та громадської свідомості неповнолітніх, формування у них почуття високої відповідальності перед суспільством і державою.
З 30 листопада до 10 грудня 2020 року в межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» ЗЦППП «Академія
поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС у співпраці з ЗОГМО «Молодіжна поліцейська академія» проведено конкурс серед навчальних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області у трьох
номінаціях.

79

зустрічей

проведено з учнями загальноосвітніх закладів в межах
діяльності обласної молодіжної громадської організації
«Молодіжна поліцейська академія»

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ДДУВС протягом 2020-2021 навчального року з метою підвищення якості надання
освітніх послуг та подальшого вдосконалення, модернізації та оптимізації освітнього
процесу здійснено низку заходів з організаційних, навчальних та методичних аспектів
освітньої діяльності.
У 2020-2021 навчальному
році відбулася акредитація Національним агентством забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО) освітніх програм (ОП) із використанням
технічних засобів відеозв’язку:
• ОП початкового рівня (короткий
цикл) вищої освіти «Психологія» за
спеціальністю 051 Психологія;
• ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: «Правоохорона діяльність» та «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» за
спеціальністію 262 «Правоохорона
діяльність»;
• ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти: «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування»;
«Ефективність
захисту соціально-економічних систем» за спеціальністю 053 Економіка та «Психологія» за спеціальністю 051 Психологія;
• ОП третього (освітньо-наукового) рівня «Право» за спеціальністю 081 Право.

Реалізуючи розвиток перспективних напрямів підготовки здобувачів вищої
освіти у 2020-2021 навчальному році вперше пройшов випуск здобувачів:
• початкового рівня вищої освіти (молодші бакалаври) за спеціальністю 053
Психологія;
• першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент;
• другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальностями 051 Економіка,
053 Психологія та 281 «Публічне управління
та адміністрування».
У 2020-2021 навчальному році вперше Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ розпочав підготовку іноземців за спеціальностями 073 Менеджмент та 051 Економіка.
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на

5,2 % більше

підготовлено
фахівців
освітніх
бакалавр», «бакалавр» та «магістр»

ступенів

«молодший

2020-2021 н. р.
2019-2020 н. р.
Із них:
на

20,2 % більше на умовах договору з фізичними та/або юридичними особами

2020-2021 н. р.
2019-2020 н. р.

30

дипломів з відзнакою

отримано здобувачами вищої
освіти ДДУВС у 2020-2021 н. р.

Вітання декана юридичного факультету
Вікторії САВІЩЕНКО із закінченням навчання
бакалаврів ДДУВС
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Відпрацювання ситуативних сценаріїв під час
комплексного вивчення навчальних дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка»,
«Спеціальна фізична підготовка» для
курсантів денної форми навчання.

Проведення у формі професійно-орієнтованої ділової гри
«Лінія-102» практичних занять
з дисциплін професійного спрямування: «Кримінальне право»,
«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність».

Заняття з навчальної
дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» у темну
пору доби. В екстремальних умовах курсанти вирішують ситуаційні завдання
на підставі вихідних даних,
які вони отримують на початку заняття.
Зокрема, кваліфікують правопорушення,
складають процесуальні документи, затримують правопорушників та інші.

Проведення практичних занять з дисциплін професійного
спрямування («Криміналістика»,
«Кримінальне право», «Юридичне документознавство», «Юридична психологія», «Психологічна
характеристика юридичної діяльності (комунікативний аспект)», «Психологія управління,
психологія управління та робота з персоналом
у Національній поліції», «Психологія формування команд та управління ними», «Кримінальний
процес», «Вогнева підготовка», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності»,
«Адміністративна відповідальність», «Адміністративний процес» та «Адміністративне право
та процес») у формі поліцейського квесту.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Курсанти денної форми навчання, які навчаються за
освітньо-професійною програмою «2 роки курсант – 1 рік
слухач» відпрацьовують алгоритми реагування на правопорушення. Практикуми проходять на трьох локаціях: «Вогневий рубіж», «Контакт із правопорушником» та «Увага,
постраждалий!». За допомогою використання різноманітних
симуляцій травм і манекенів, спеціальних засобів та інтерактивного мультимедійного лазерного тиру «Рубін-У» статичні
фабули трансформуються в реальність щоденної поліцейської діяльності. У такий спосіб курсанти відпрацьовують ситуації можливого фізичного та
вогневого контакту, а також дорожньо-транспортної пригоди з наявністю постраждалих.
У 2020-2021 навчальному році організовано проведення атестації (комплексного іспиту з
дисциплін спеціалізації) у формі поліцейського
квесту для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої
освіти, які навчаються на денній формі навчання за кошти державного бюджету.
Іспити проводилися із застосуванням інтерактивних комплексів тренувальних полігонів
(«Кризова кімната, дружня до дитини», «Інтерактивна кімната протидії насильства в сім’ї»,
«Мультимедійний центр», «Навчальний полі- у формі поліцейського квесту надано можгон економічної безпеки», «Мультимедійний ливість використовувати на полігоні «Тактичтир»). Здобувачам під час проведення атестації не містечко» службовий автомобіль «Пріус».
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З метою якісного та актуального
оформлення навчально-методичної документації кафедрами Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ
запроваджені нормативні документи:

Стандарт ДДУВС
«Уніфіковані вимоги
до курсових
та кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти»

Положення про
розроблення робочих
програм навчальних
дисциплін, силабусів
та анотацій у ДДУВС

Систематично проводиться ректорський контроль, за результатами якого розроблено ряд заходів щодо підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема:
• запровадження додаткових консультацій з вивчення навчальних дисциплін;
• факультативні заняття;
• розробка нових методів та прийомів викладання навчальних дисциплін для більш
глибокого та системного засвоєння здобувачами програмного матеріалу;
• організація занять для НПП з актуальних питань педагогічної практики.

З огляду на запровадження карантинних заходів протягом 2020-2021 н. р.
визначені заходи та механізми організації конкурсів (вікторин) були забезпечені
технологіями дистанційного навчання, а
саме: через Систему у вигляді конкурсів,
есе, презентацій у форматі PowerPoint.
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
На підставі угод про співпрацю між
ДДУВС з Головними управліннями Національної поліції в областях та м. Києві й Департаментом стратегічних розслідувань
Національної поліції курсанти 1-4 курсів факультетів підготовки фахівців для підрозділів
Національної поліції пройшли практичну підготовку у її підрозділах.
Загалом практичну підготовку у територіальних підрозділах Національної поліції
пройшли 1038 курсантів і 29 слухачів магістратури.
Впродовж стажування курсанти разом
із працівниками поліції брали безпосередню
участь у профілактичних заходах з відпрацювання криміногенних місць та осіб, схильних до вчинення злочинів і правопорушень,
оформленні процесуальних документів,
забезпеченні публічної безпеки та порядку
тощо.
З метою надання практичної допомоги щодо забезпечення публічної безпеки та
порядку в рамках проходження навчальної

СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ

практики курсантів 2-4 курсів факультетів
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції направлено до Головних
управлінь Національної поліції та до Управлінь стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції в 21 областях та м. Києві.
Захист практики (стажування) проходив
у форматі поліцейського квесту у ДДУВС.
Підтверджували свої практичні навички курсанти факультетів органів досудового розслідування, стратегічних розслідувань, превентивної діяльності та кримінальної поліції.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОСВІДЧЕНИХ ПРАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

234

залучених працівників

з них:

153
81

працівники Національної поліції;
працівник суду, прокуратури, адвокатури,
інших підприємств, установ та організацій.

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ (СТАЖУВАННЯ)
ДО ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НАПРАВЛЕНО

2020-2021 н.р.

29
1038

29
2019-2020 н.р.

747
слухачів

курсантів
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Організаційно-практичні заходи щодо забезпечення якості освітньої діяльності
Назва заходу

2019-2020
н.р.

2020-2021
н.р.

Різниця

Проведення занять у «Школі академічної доброчесності» для
здобувачів вищої освіти ДДУВС

6

6

0

Проведення засідань в рамках постійно діючого науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності для аспірантів
(ад’юнктів) ДДУВС

1

4

+3

Проведення засідання науково-практичного семінару з питань
академічної доброчесності для наукових та науково-педагогічних
працівників ДДУВС

2

4

+2

Участь у заходах, що стосуються академічної доброчесності
(вебінари, круглі столи тощо)

1

3

+2

Проведення тренінгів за результатами акредитаційних експертиз
та з метою впровадження найкращих практик

0

1

+1

Всього:

10

18

+8

6 занять із пропагування принципів академічної доброчесності проведено в рамках «Шко-

ли академічної доброчесності» на теми: «Академічна доброчесність: основи», «Що таке
академічна доброчесність і навіщо вона потрібна?», «Академічне письмо та академічна доброчесність: найкращі практики для успіху», «Академічна доброчесність: шкала
плагіату», «Практичні навички запобігання плагіату: теоретичні основи», «Академічне
письмо: 20 практичних порад щодо представлення результатів наукових досліджень».

Результати анкетування з академічної доброчесності здобувачів вищої освіти зі
спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)

Результати анкетування з академічної
доброчесності здобувачів вищої освіти
зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»)
Чи знайомі Ви з поняттям академічна добро- Позначте заходи, які, на Вашу думку, є найбільш ефективними для протидії академічній
чесність?
недоброчесності

33 відповіді

27 відповідей

Так

Ні

25,9%
3%

97%

66,7%

Оцінка за наукову роботу
студента не зараховується
Пропонується часткове
доопрацювання наукової
роботи

16

7,4%

Проводяться роз’яснювально-виховні бесіди зі
студентом про дотримання академічної доброчесності в університеті

РОЗДІЛ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

02 грудня 2020 року взято участь
у онлайн-вебінарі на тему «Як забезпечити академічну доброчесність
у закладі вищої освіти», організатором
якого став ТОВ «Антиплагіат»» (сервіс
перевірки текстів на ознаки плагіату
UNICHECK), Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти). Серед тем обговорення наступні: загальний опис університетської системи дотримання академічної доброчесності; нормативна
база or/and/versus дієві механізми; кейси акредитаційних експертиз; приклади застосування антиплагіатного програмного забезпечення; автоматизована перевірка на плагіат: проблеми і перспективи використання; оцінка звіту подібності.
Open
Education
Forum

?

UNLOCK YOUR MIND

Open Education Forum
Реєстрація

Про форум

15-16 березня 2021 року взято участь у Міжнародному освітньому заході «Open Education Forum
– 2021», де обговорювалися провідні академічні
практики, проєкти та програми у сфері освіти, дискусії кращих фахівців, профільні вебінари на актуальну тематику, платформи для комунікації та обміну кращим досвідом стейкхолдерів освітянської
сфери: ННП, ЗВО, роботодавців та експертів.
Основні теми:

• «Освіта після пандемії»;
• «Сучасні тренди в освітньому середовищі: формальна, неформальна та інформальна освіта»;
• «Акредитація та якість освіти»;
• «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов’язково передбачає доброчесність».
30 квітня 2020 року взято участь у засіданні круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики», організаторами якого виступили «Американські Ради з міжнародної
освіти», Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»,
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Мета заходу: забезпечення
якості освіти, пошук шляхів подолання викликів перед ЗВО щодо формування та дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.
ЗАВДАННЯ:
✓
✓

здійснювати моніторинг якості реалізації освітньої програми та проводити опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми програмами;
запровадити практику організації зустрічей представників із здобувачами вищої освіти,
що пишуть курсові роботи (проєкти) щодо дотримання норм академічної доброчесності та порядку і правил перевірки таких робіт на наявність академічного плагіату.
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РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Першому проректору, д.ю.н.,
професору
Олександру ЮНІНУ
присвоєно почесне
звання «Заслужений
діяч науки
і техніки України»
Наказом МОН України від 29.06.2021
№ 735 вступило в силу рішення спеціалізованої
вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії Юлії ГОРБ, Роману КАТОРКІНУ, Владиславу НЕЧАЄВУ, Валерії САВИЦЬКІЙ, Тетяні
СОКУР, Олександру ТУРКОВСЬКОМУ, Павлу
ГЕЗЮ, Владиславі ДЕМІДОВІЙ, Олександру
ЖУРАВЛЮ, які виконали програму третього
освітньо-наукового рівня зі спеціальності 081
«Право» та успішно захистили свої наукові
здобутки під час публічного захисту у разовій
спеціалізованій вченій раді.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вид навчально-наукових праць
Підручники
Монографії
Навчальні посібники
Словники, довідники, курси лекцій, збірники, хрестоматії
Практикуми, коментарі
Методичні рекомендації
Навчальні відеопосібники
Патент на винахід/Корисну модель
Всього:
18

2019–2020
н. р.

2020–2021
н. р.

Динаміка

2
28
27

9
20
23

+7
-8
-4

16

20

+4

3
14
2
3
95

7
49
2
4
134

+4
+35
0
+1
+39
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Публікації статей у наукометричних базах Scopus/Web of Science, підготовка зарубіжних монографій, сертифікація з іноземної мови, стажування за кордоном
ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ
У НАУКОМЕТРИЧНИХ
БАЗАХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

загальноправових дисциплін;

60

цивільно-правових дисциплін;

42

37

економічної та інформаційної безпеки;
Scopus
Web of Science

18

теорії та історії держави і права.

2020-2021

2019-2020

ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАНЬ, ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ,
УЧАСТЬ У ЗАКОРДОННИХ МОНОГРАФІЯХ
67
52

33 22

Найбільш
активними
щодо
опублікування статей у 20202021 н.р. були кафедри:

37
29

Підготовка
зарубіжних
монографій
Сертифікати з
іноземної мови

Лідерами за напрямом сертифікації з іноземної мови, стажування та участі в авторських колективах закордонних монографій
у 2020-2021 н.р. були кафедри:
українознавства та іноземних мов;
загальноправових дисциплін;
тактико-спеціальної підготовки.

Стажування за
кордоном

2019-2020

2020-2021

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
350

347

555
467

376

337
Фахові міжнародні видання
Фахові видання України

104

2020-2021

148

118

48

2019-2020

225

203

2019-2020

Міжнародного рівня
за кордоном
Міжнародного рівня
в України
Всеукраїнського
рівня
Регіонального рівня

2020-2021

Упродовж 2020–2021 н. р. підготовлено 398 наукових статей та 1304 тези доповідей.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ

60
науковопрактичних
заходів

Найбільш значущі науково-практичні заходи:
•

•

II Міжнародна науково-практична конференція «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства» (17.11.2020);
V Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та національна
безпека: теоретичні та прикладні аспекти» (12.03.2021);

Нагородження
завідувача Навчально-наукової лабораторії з
дослідження проблем превентивної
діяльності
О. БОЧКОВОГО за
I місце на Всеукраїнському конкурсі на краще
правниче видання.

•
•

VII Міжнародний студентський саміт
«Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (25-26 травня 2021);
Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи»(10-11.06.2021).
Університетом
проведено щорічний
Всеукраїнський конкурс
на краще правниче видання.
Всього для участі у конкурсі було подано 150 видань
із ЗВО більшості регіонів
України, з них 11 видань
ДДУВС отримали призові
місця.

УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ, СТИПЕНДІЙ РІЗНОГО РІВНЯ

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності:
- Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Для участі подано
документи професора кафедри, д.ю.н., професора Б. ЛОГВИНЕНКА.
За результатами участі відповідно до Постанови президії Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки від 06.11.2020 № 6 призначено стипендію.
- Конкурс на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих
учених-докторів наук. Для участі подано документи професора кафедри, д.ю.н.,
професора Б. ЛОГВИНЕНКА.
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РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
СПРЯМОВАНИХ НА ОТРИМАННЯ ЗАЯВОК НА ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ
НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ
Отримано 4 патенти України на корисні моделі:
№ 146878 «Навчально-тренувальний комплекс для підготовки фахівців
правоохоронної галузі»
(автори – Вишня В.Б., Фоменко А.Є., Лазарєв В.О., Санакоєв Д.Б.,
Неклеса О.В., Палешко Я.С., Сидорова Е.О.);
№ 147801 «Навчально-тренувальна система підготовки фахівців
ювенальної превенції»
(автори – Вишня В.Б., Фоменко А.Є., Бахчев К.В., Собакарь А.О., Кононець В.П.,
Мирошниченко В.О.,Рижкова С.А., Щербина О.В.).
№ 146837 «Пристрій визначення ділянки електричної мережі з несанкціонованим підключенням електроприймачів»
(автори – Фоменко А.Є., Вишня В.Б., Мирошниченко В.О., Гребенюк А.М.,
Прокопов С.О.).
№ 145759 «Система управління нарядами мобільної патрульної служби»
(автори – Фоменко А.Є., Вишня В.Б., Махницький О.В.).

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

отримано 3 гранти
2 гранти – реалізуються за підтримки Проєкту Ради Європи
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень»,
що імплементується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 рр. Керівник робочої групи – проректор, д.ю.н.,
професор, Заслужений юрист України Лариса НАЛИВАЙКО.
1 грант – отримано за перемогу у Національній стипендіальній програмі уряду Словацької Республіки. Завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань Дмитро САНАКОЄВ отримав запрошення провести наукові дослідження зі словацькими колегами в Університеті Матея
БЕЛА в Банска-Бистриці на тему «Протидія організованій злочинності у Словаччині: проблеми
теорії та практики».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Здобувачі вищої освіти традиційно взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей; конкурсі наукових робіт
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України; конкурсі наукових
робіт ДДУВС.
Конкурси:

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (МОН)

6

5

Конкурс наукових робіт МВС

7

8

Університетський конкурс

17

27

Всього:

30

40
21

У 2021 році у рамках
роботи Центру литовського
права проведено конкурс
наукових есе «Українсько-Литовське право в руслі
європейських стандартів»,
за результатами якого
11 здобувачів вищої освіти
вибороли призові місця.
Нагородження переможниці Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
Марії ЗЕМЛЯНКО, 02.06.2021
Здобувачами вищої
опубліковано:

освіти

2020–2021
2019–2020
н. р.
н. р.
- наукових статей

Нагородження дипломом ІІІ ступеня у номінації
«Право» студента 4 курсу юридичного факультету
Богдана АРНАУТОВА, 02.06.2021

35

47

986

1522

- тез-доповідей

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2020 році для участі у Конкурсі МВС України на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію університетом надіслано 14 навчально-наукових праць за 7 номінаціями.
За результатами конкурсу універ- Переможцем конкурсу у номінації
«Періодичні видання» став
ситетом отримано 5 призових місць
«Науковий вісник
у 5-ти номінаціях:
Дніпропетровського державного
• 2 дипломи 1 ступеня;
університету внутрішніх справ».
• 2 дипломи 2 ступеня;
• 1 диплом 3 ступеня.
18 березня 2021 року у Дніпропетровській обласній раді відбулася презентація видання «Гендерний портрет Дніпропетровської
області», яке підготували експерти ДДУВС за підтримки Громадської організації «WOMEN plus» та Комунального підприємства ДОР
«Представництво Придніпров’я».

З нагоди 55-ї річниці заснування навчального закладу видано
друком ювілейне видання «Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 55 років перемог (1966-2021); Дніпро :
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021.
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РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

ОПУБЛІКОВАНО:
• 14 статей у фахових виданнях;
• 37 доповідей (тез) для участі в науковопрактичних заходах;

•
•
•
•

2 методичні рекомендації;
1 збірник нормативно-правових актів;
1 статистичний збірник;
2 аналітичних дослідницьких проєкти.

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ:
науково-практичних заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня провели;

12
42
16
у5

науково-практичних заходи відвідали як
експерти;
виховних і просвітницьких заходів та конкурсів провели для ЗВО;
тренінгах взяли участь як учасники та виступили експертами у літній школі для фахівців
органів місцевого самоврядування.

ДДУВС СПІВПРАЦЮЄ ІЗ
міжнародними партнерами (Офіс Ради Європи в Україні, Фонд у галузі народонаселення ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ОБСЄ, Міжнародна організація «Ла-Страда Україна», Посол Швеції у Раді Європи, Надзвичайний
і Повноважний посол Хорватії в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу,
Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень.
Фаза 2», Проект ЄС «Право-Justice», ВГО «ELSA Україна»);
національними партнерами (Міністерство соціальної політики України, МВС України, МОН України, Міністерство з питань інтеграції тимчасово окупованих територій
України, Служба Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ДОДА, ДОР, Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства
юстиції України, ГУНП в Дніпропетровській області, Регіональна рада реформ у сфері
правосуддя проєкту Європейського Союзу, Третій апеляційний адміністративний суд,
Дніпропетровський окружний адміністративний суд);
інституціями громадянського суспільства (ВГО «Асоціація українських правників»,
ВГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів», ГО «Гендерний
клуб «Дніпро», ГО «Промінь», ГО «Жінки Плюс», ГО «Десяте квітня», ГО «Український Жіночий Фонд», Асоціація жінок-юристок «ЮРФЕМ», ГО «Гендер-Стрім»).
НАУКОВІ ЗАХОДИ
23 вересня 2020 року – зустріч Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО та Олени ЗЕЛЕНСЬКОЇ із представниками громадських та міжнародних організацій та обговорення реалізації державної політики
щодо протидії домашньому насильству, м. Київ. Мета:
підбиття підсумків спільної роботи Офісу Президента
України, уряду, громадських організацій та міжнародних
експертів.
Учасники: представники та експерти Фонду ООН
у галузі народонаселення, Української Гельсінської спілки з прав людини, Міністерства соціальної політики України, МВС України, Міністерства юстиції України, НП України та ін. Лабораторію
на заході представляла Лариса НАЛИВАЙКО.
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23 жовтня 2020 року проведено заходи просвітницького характеру та тренінги спільно з представниками
Фонду у галузі народонаселення ООН, Дніпропетровської
обласної ради, Проєкту «Teenergizer», ГО «Gender.culture.
centre», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Громадського радіо», ГО «КМЦгендер»,
а також Послом Швеції у Раді Європи та ін. Проведено
Всеукраїнський конкурс есе «Дотримання принципу ґендерної рівності в умовах COVID-19» для ЗВО України.
Лариса НАЛИВАЙКО обрана членом правління
ГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів». У рамках громадської
діяльності співробітниками лабораторії розроблено Програму менторства УАППО для
наставництва в інтересах жінок-правоохоронців України.
30 листопада 2020 року – Міжнародний
форум «Сучасні виклики у протидії та запобіганні домашньому насильству» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»,
м. Дніпро. Мета: вироблення практичних рекомендацій, уніфікованих підходів та системної взаємодії суб’єктів запобігання та протидії
домашньому насильству для удосконалення
механізму реагування на це явище та надання
постраждалим комплексної допомоги відповідно до міжнародних і національних стандартів.

17 березня 2021 року – презентація
Ґендерного портрету Дніпропетровської області 2020, який підготували експерти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на замовлення та у співпраці
з Дніпропетровською обласною радою за
підтримки Громадської організації «WOMEN
plus» та Комунального підприємства ДОР
«Представництво Придніпров’я».
10-11 червня 2021 року – відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
в Україні: сучасні досягнення та перспективи»
з нагоди 25-ої річниці з дня прийняття Конституції України та 30-річчя Незалежності України.
Підтримали захід: Фонд народонаселення ООН,
ОБСЄ, ГО: «Ла Страда-Україна», «Національна рада жінок України», «Український жіночий
фонд», «Інформаційний консультативний жіночий
центр», «Асоціація жінок юристок «ЮРФЕМ».
ЗАВДАННЯ:
✓ взяти участь у роботі Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні:
розробка тривалих рішень. Фаза 2»;
✓ затвердити тему фундаментальних досліджень на 2022-2025 рр. «Права людини
в умовах національних і глобалізаційних викликів та механізм їх забезпечення».
24

РОЗДІЛ 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ
співпрацює з інституціями громадянського суспільства ГО «Асоціація працівників сфери
економічної безпеки», м. Дніпро.
ЗА 2020–2021 н. р. ЛАБОРАТОРІЄЮ ПІДГОТОВЛЕНО:
• 7 статтей у фахових виданнях;
• 8 методичних рекомендацій;
• 1 словник-довідник – «Фінансово-економічна
безпека держави»;
• 1 стаття, що індексується у наукометричних базах
даних Scopus, Web of Science;
• у 8 наукових конференціях взято участь.
04 грудня 2020 року – спільно з кафедрою фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Протидія економічній злочинності: теоретичний, методичний та практичний аспекти».
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ У 2020–2021 н. р.:
• 7 науково-практичних рекомендацій;
міжнародних
наукометричних
• 1 стаття, що індексується у наубазах даних;
кометричних базах даних Scopus,
• 3 статті у фахових виданнях України;
Web of Science;
• 38 пропозицій щодо внесення змін до
• 3 статті, що індексуються в інших
проєктів нормативно-правових актів.
04 червня 2021 року проведено Регіональний
круглий стіл «Організаційно-правове забезпечення
функціонування підрозділів превентивної діяльності
Національної поліції України», у якому взяло участь
близько 100 учасників з різних регіонів України (м. Київ,
м. Дніпро, м. Харків, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк та інші).
З 17 по 23 травня 2021 року в рамках Глобального тижня безпеки дорожнього руху представники ННЛ спільно з Управлінням патрульної
поліції в Дніпропетровській області провели заняття з безпеки дорожнього руху для учнів Спеціальної СЗШ № 90 м. Дніпра, а також тренінг для дітей
у сквері імені Олександра УСАЧОВА.

ЗАВДАННЯ:
підготовлених лабораторією
✓ апробація
науково-дослідних матеріалів у практичних
підрозділах Національної поліції України;
✓ упровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;

✓

вивчення міжнародного досвіду превентивної діяльності поліції та імплементація його позитивних сторін до вітчизняної практики.
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ПОЗИЦІЇ ДДУВС У МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ
РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЇХ ПРИСУТНОСТІ В МЕРЕЖІ RANKING WEB OF UNIVERSITIES
ВІД WEBOMETRICS.

Рейтинг Webometrics оцінює понад 14 000 закладів вищої освіти (ЗВО) світу
(в тому числі 490 українських закладів вищої освіти).
ДДУВС увійшов у 5 кращих ЗВО Дніпропетровської області та зайняв:

4
4

1 місце серед ЗВО
системи МВС України;

4

3 місце серед ЗВО системи МВС України.

68 місце серед 490 ЗВО України у рейтингу за якістю наукової роботи;
54 місце серед 490 ЗВО України у рейтингу за відкритістю (якістю наукових досліджень та висвітленням інформації про них на сайті);
54 місце серед 490 ЗВО України у
рейтингу за наповненням та цитуванням профілів науково-педагогічних
працівників у Google Scholar.

3 місце серед ЗВО системи МВС України;

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ UNIRANK
UNIVERSITY RANKING ON SOCIAL MEDIA (РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ)

10 місце серед
132 ЗВО в Україні
21 місце серед
147 ЗВО в Україні
8 місце серед
74 ЗВО в Україні
4 місце серед
100 ЗВО в Україні)

РЕЙТИНГ
UNIRANK
UNIVERSITY RANKING РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ
ЗА
НАПРЯМОМ:
«УНІВЕРСИТЕТИ-ЛІДЕРИ ОБЛАСТЕЙ». У 2021 році
ДДУВС займає 4 місце серед
15 ЗВО Дніпропетровської області.

РЕЙТИНГ UNIRANK UNIVERSITY RANKING: UKRAINIAN UNIVERSITY LIBRARIES
(РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ В ІНТЕРНЕТІ: БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ) – 1 місце займає ДДУВС серед 15 ЗВО Дніпропетровської області.
ГЛОБАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ЗАКЛА ДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
WORLD UNIVERSITY RANKINGS – COMPARE
UNIVERSITIES & COLLEGES (U-MULTIRANK)
У 2020 році ДДУВС внесено до нового глобального рейтингу закладів вищої освіти
U-Multirank.
КОНСОЛІДОВАНИЙ
РЕЙТИНГ ЗВО УКРАЇНИ

У 2021 році ДДУВС
займає 153 місце серед
241 ЗВО України (це на
22 позиції вище, ніж 2020
року, і на 52 позиції вище,
ніж у 2019 році)
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Рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті 4 International Colleges & Universities (UniRank
University Ranking) Universities Search Engine.
Підтверджено інформацію щодо членства
ДДУВС у рейтингу UniRank University Ranking
(4 International Colleges & Universities) у 2020 році.
У 2020 році ДДУВС займав 68 місце серед
185 закладів вищої освіти в Україні.
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ПРО УЧАСТЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
У РЕЙТИНГУВАННІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ «ТОП-200»
АКАДЕМІЧНИЙ
РЕЙТИНГ
«ТОП-200»

ЦЕНТР
МІЖНАРОДНИХ
ПРОЄКТІВ
«ЄВРООСВІТА»

МІЖНАРОДНА
ГРУПА
ЕКСПЕРТІВ IREG

РЕЙТИНГ ДДУВС «ТОП-200 УКРАЇНА» 2020 РОКУ

Рейтинг
2021
121
У рейтингу «ТОП-200
Україна» бере участь
7 Університетів зі
специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку
поліцейських.
ДДУВС посідає серед них 2-е місце
(2021 рік).

Заклад вищої освіти

Сума індексів
університету

Дніпропетровський
державний університет
внутрішніх справ

64,46

РЕЙТИНГ ДДУВС «ТОП-200 УКРАЇНА» 2020 РОКУ

Рейтинг
2020
139

Сума індексів
університету

Заклад вищої освіти
Дніпропетровський
державний університет
внутрішніх справ

73,84

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДДУВС З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ
ОЦІНКИ ЗА ПРОЄКТОМ «ТОП-200 УКРАЇНА»
Світові рейтинги закладів
вищої освіти
Вітчизняні рейтинги
Імідж
закладів вищої освіти
університету; Участь в міжнародних
міжнародна проєктах
співпраця

Розвиток інфраструктури,
пріоритетність інфраструктури моделювання та відтворення реальних робочих ситуацій
Модернізація
Інфраструктура

ПРОЗОРІСТЬ
Моніторинг думки здобувачів вищої освіти
та науково-педагогічних працівників
Контроль якості реалізації освітніх програм

Освітня
діяльність

ВІДКРИТІСТЬ

НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ
ДОСТУПНІСТЬ
Науководослідна
робота

Моніторинг думки роботодавців щодо сучасних
тенденцій вимог до комСпівпраця
петентності випускників
з роботодавцями

ЯКІСТЬ
Освітня
стратегія

Розробка міжнародних освітніх
програм подвійних дипломів на
базі університету
Відкритість інформації, її цифровізація та збільшення присутності новин про ДДУВС в мережі
Інтернет

Публікації у виданнях, які цитуються у міжнародних наукометричних
базах SCOPUS та ін.
Збільшення показників індексу цитування
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Рада молодих вчених ДДУВС є колегіальним виборним дорадчим органом, яка створена для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.
Популяризація
діяльності членів ради молодих вчених ДДУВС

Запровадження та відкриття в квітні 2021 року на
базі університету Школи
молодих вчених ДДУВС
(за підтримки Ради молодих вчених при Міністерстві
освіти і науки України та Ради
молодих вчених Дніпропетровської області).

Засідання круглого столу
«Молоді лідери: 8 кроків до лідерства
в часи змін» 16.04.2021

РОЗВИТОК ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ РМВ ДДУВС У 2020-2021 Н.Р.
Вид наукової роботи

2019-2020
н.р.

2020-2021
н.р.

Динаміка

Опублікування наукових статей у виданнях, що індексуються у міжнародних
базах даних Scopus та/або Web of Science

11

17

+6

Подання наукових статей до видань, що індексуються у міжнародних базах даних Scopus
та/або Web of Science (опублікування заплановане на 2021-2022 н.р.)

4

9

+5

Опублікування наукових статей у зарубіжних та вітчизняних виданнях, що індексуються в інших міжнародних наукометричних базах даних

12

14

+2

Опублікування наукових статей в інших фахових виданнях України

41

78

+37

Участь членів РМВ ДДУВС у виданні колективної монографії за кордоном (у
співавторстві)

4

8

+4

34

36

+2

• міжнародного рівня (в Україні);

81

124

+43

• всеукраїнського рівня;

36

53

+17

• регіонального рівня

16

29

+13

23

146

+123

Опублікування тез доповідей членів
різних рівнів:
• міжнародного рівня (за кордоном);

РМВ

ДДУВС

на

конференціях

Участь членів РМВ ДДУВС у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах
в Україні

Члени РМВ ДДУВС:
• взяли участь в Проєкті за програмою Британської ради розвитку лідерського потенціалу університетів України.
• здобули 14 місце серед 52 учасників конкурсу Програми досконалення
викладання у вищій освіті України.

16

міжнародних стажувань пройдено
молодими вченими ДДУВС у таких
країнах, як Польща, Республіка Казахстан, Швеція, Італія, Німеччина.

про реєстрацію авторсь34 свідоцтва
кого права на твір отримано молодими вченими ДДУВС.
вчених університету взя10 молодих
ли участь у конкурсі «Кращий молодий вчений року», започаткованому в 2020 році на базі ДДУВС.
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Міжнародна діяльність
членів РМВ

Наукова діяльність
членів РМВ

Участь членів РМВ у
наукових конкурсах
різних рівнів

Ключові показники
ефективності діяльності
РМВ ДДУВС

Отримання
почесних відзнак
та нагород,
присвоєння
почесних звань

Внутрішня система
підтримки молодих
науковців ДДУВС
Популяризація
(відкритість)
діяльність РМВ

6

науково-практичних
семінарів

у 2020-2021 н.р. було проведено для молодих науковців
ДДУВС з метою реєстрації
молодих вчених університету у єдиному міжнародному
реєстрі вчених ORCID, та їх
реєстрації у соціальних мережах для науковців усього світу
Google Scholar, ResearcherID
(96 осіб).

ЗАВДАННЯ:
✓

проведення
наукового
семінару на тему «Процес підготовки наукової статті у видання, які
входять до міжнародних наукометричних баз

✓

даних SCOPUS та/або
Web of Science: практичні аспекти»;
отримання свідоцтв про
реєстрацію авторського
права на твір.
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В И З Н АЧ Е НІ

у 2020–2021
навчальному році

• головні вектори міжнародної співпраці, які спрямовані на
вивчення досвіду правоохоронної діяльності країн Європи;
• партнери університету в проведенні спільних заходів

+
Республіки
Польща,

Республіки
Молдова,

Республіки
Казахстан,

Румунії,

Республіки
Білорусь,

Литовської
Республіки та інші.

Грузії,
Університет є учасником європейської програми
обміну «CEPOL Exchange», що підтримує двосторонні
обміни викладачів, експертів та тренерів з метою
підвищення професійної кваліфікації офіцерів поліції
та фінансує такі візити. ДДУВС активно використовує
можливості підвищення кваліфікації на платформі
дистанційного навчання CEPOL – LEEDs, яка відповідає новому рівню технологічної освіти поліцейських
Європи.
У 2020-2021 н. р. ДДУВС організовував та брав активну участь у міжнародних
заходах, що проводились дистанційно
іноземні представники взяли участь
співробітники
ДДУВС
у міжнародних заходах ДДУВС,
взяли участь у міжнау тому числі:
родних заходах:

93

7

103

навчальних заходах

54 науково-практичних конференціях
23 наукових семінарах
9

наукових стажуваннях

25
міжнародних конференціях

67
11

аспірантів
та ад’юнктів

програмах міжнародного стажування
для підвищення кваліфікації
науковому стажуванні для підвищення
кваліфікації
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ Є УЧАСНИКОМ МІЖНАРОДНИХ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ
ДДУВС продовжує діяльність щодо реалізації можливостей академічної мобільності:
• спільна
заявка
ДДУВС та ХНУВС отримала
грант національної програми студентської академічної мобільності «House of
Europe» САМ Україна, що
фінансується Британською
Радою в Україні, GoetheInstitut та Французьким
центром
розвитку.
Проєкт передбачає обмін
курсантами між двома
закладами вищої освіти
системи
М В С :
ДДУВС та ХНУВС на період
до 4 тижнів;
•
вперше у травнічервні 2021 року у 5-ти
курсантів ДДУВС з’явилася
можливість
приєднатися
до міжнародних курсів
«Психічне здоров’я» та
«Підготовка співробітників
правоохоронних органів
проти злочинів на ґрунті
ненависті», організованих
Норвезьким поліцейським
університетським
коледжем, VID Specialised
University, Liverpool John
Moore University;
• 16 викладачів та
здобувачів вищої освіти

подали заявки на міжнародні
навчальні заходи організовані
Національною
академією поліції Туреччини
протягом
червня-серпня
2021 р.;
• у 2020-2021 н. р. за
запрошенням
іноземних
викладачів із Європи та
Аргентини організовано та
успішно проведено 3 навчальні курси:
- «Застосування міжнародних стандартів під час
досудового розслідування,
судового розгляду і превенцій домашнього насильства в рамках дисципліни
«Організація розслідування кримінальних правопорушень»;
-«Міжнародні стандарти розслідування економічних злочинів в межах
вивчення дисципліни «Методика виявлення, припинення та розслідування
фінансових та економічних злочинів, вчинених
організованими групами
та злочинними організаціями»;
- «Міжнародні правові
стандарти інтелектуальної
власності»;

• вперше в межах Меморандуму про співробітництво з Академією правоохороних органів при
Генеральній
прокуратурі
Республіки
Казахстан
пройшло наукове стажування для аспірантів та
ад’юнктів двох навчальних закладів;
• спільно з представ
никами
Консультаційної
місії Європейського Союзу
в Україні підготовлено та
запроваджено у навчальний
процес міждисциплінарний
навчальний
курс
«Застосування
міжнародних
стандартів
під
час
досудового розслідування,
судового
розгляду
і
превенції
домашнього
насильства»;
У травні 2021 року
закінчено
міжнародний
проєкт
у
рамках
програми
Болгарського
уряду
«Болгарське
Співробітництво з Метою
Розвитку».
Завдяки
участі в даному проєкті
ДДУВС
має
сучасний
тренінговий
центр
з
вогневої підготовки.

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВЕДЕНІ НА БАЗІ ДДУВС
17 листопада 2020 року ˗ Джозеф Джулай, старший радник з питань боротьби з корупцією
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, експерти з питань боротьби з корупцією
CO
КМЄС Олег Сологуб і Богдан Шапка, Ербол Омаров, доцент Академії правоохоронних
органів
VI
-19
при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, а також стажери АкадеміїDправоохоронних
органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан Сеитов Багдат Талгатович і Катаєв
Нурбек Амирбекович взяли участь у конференції на тему «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства».
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РОЗДІЛ 7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12 березня 2021 року ˗ участь в організації та проведенні V Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна
та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти», присвяченій 55-й річниці
заснування Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ.
Офіційна частина заходу була присвячена привітанням вищого керівництва та
співробітників університету з 55-ю річницею
заснування Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ.
До вітальних слів долучилися Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської
Республіки в Україні Вальдемар Сарапинас,
ректор Академії МВС Республіки Болгарія
Іван Петров Відолов, генеральний секретар Європейської асоціації поліцейських коледжів Пітер Ламплот, заступниця керівника
спостерігачів СММ ОБСЄ (Дніпровський офіс)
Елісон Стейблз, керівник відділу громадського порядку Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС) Жозе Баррето,
начальник Литовської школи поліції Вілюс
Мотіяйтіс, радник з питань внутрішніх справ
і поліцейського співробітництва Посольства
Румунії в Україні Думітру Йову та ректор Ака-

Виступ Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в
Україні Вальдемара САРАПИНАСА

Виступ генерального секретаря
Європейської асоціації поліцейських
коледжів Пітера ЛАМПЛОТА
демії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан Ергалі
Серікбаєвич Мерзадінов.
Представники Академії правоохоронних
органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан Нуртай Імангалієв, Бауржан
Хамітов, Алія Абішева, Алтинай Аманбаєва та
Арман Завотпаєв, Академії поліцейських сил
у Братиславі (Словацька Республіка) Єлєна
Ніколайова Купфершмідтова, Університету
«Матей Бела» у Б’янській Бистриці (Словацька Республіка) Любіца Сакторова та Адріан
Вашко, Школи поліцейських агентів «Vasile
Lascăr» (м. Кампіна, Румунія) Попеску Габрієль-Драгос, незалежний дослідник та науковець Фарук Хаджич (Боснія-Герцеговина),
представники Консультаційної Місії Європейського Союзу (КМЄС) Ігор Гриненко та Мортен
Хальд взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та
національна безпека: теоретичні та прикладні
аспекти».
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РОЗДІЛ 7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13-14 травня 2021 року ˗ участь в організації
та проведенні VІ Міжнародного студентського
саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів».

09-10 квітня 2021 року ˗ відбувся Міжнародний
семінар-тренінг «Використання сучасних технологій у тактичній і вогневій підготовці сил безпеки
України» в рамках програми «Співробітництво з
метою розвитку» за підтримки Посольства Республіки Болгарія в Україні. Захід був організований з метою обміну досвідом кращими європейськими практиками навчання з тактичної та
вогневої підготовки сил охорони правопорядку з
використанням сучасних технологій.

15 квітня 2021 року в університеті пройшов
інформаційний захід «День НАТО», в онлайн
форматі. Участь у ньому взяли представники
Міністерства внутрішніх справ, Урядового офісу з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України, експерти Міжнародного секретаріату НАТО, а також фахівці, курсанти та
студенти закладів вищої освіти в системі МВС.

10-11 червня 2021 року ˗ Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та
перспективи» об’єднала велику кількість
професіоналів та експертів у сфері права.

ЗАВДАННЯ :
✓
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продовження роботи з Консультаційною місією Європейського Союзу в Україні, ОБСЄ та іншими міжнародними
інституціями
в Україні щодо участі міжнародних експертів у заходах університету, зокрема
в тренінгах з обміну досвідом
у підготовці поліцейських;

✓

✓

участь співробітників у програмах обміну CEPOL
(Агентство Європейського
Союзу з підготовки правоохоронних органів), що
сприяють удосконаленню
підготовки поліцейських;
розширення співпраці з
навчальними
закладами

Європи та Азії, встановлення нових контактів у сфері
удосконалення підготовки
поліцейських, спільного проведення наукових досліджень, участі у міжнародних
проєктах для інформування
наукової спільноти університету щодо грантових можливостей.

РОЗДІЛ 8. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ

12

кафедр та факультетів
університету здійснюють
підготовку на базі докторантури та аспірантури
науково-педагогічних
та
наукових кадрів, а саме:

• адміністративного права, процесу
та адміністративної діяльності;
• кримінального права та кримінології;
• кримінального процесу;
• криміналістики та домедичної підготовки;
• оперативно-розшукової діяльності;
• тактико-спеціальної підготовки;
• кримінально-правових дисциплін;
• цивільно-правових дисциплін;
• аналітичної економіки та менеджменту;
• управління та адміністрування;
• теорії та історії держави і права;
• загальноправових дисциплін.

9 особам присвоєно вчене звання
12 особам присвоєно вчене звання
1 особі присвоєно вчене звання

професора
доцента
старшого
дослідника

Кількість осіб, які навчаються
в докторантурі та аспірантурі
ДДУВС

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2020-2021 Н.Р.
20 дисертацій на здобуття
наукового ступеня «Доктор
філософії» у галузі права за
спеціальністю 081 «Право»;
2 докторські дисертації для
здобуття наукового ступеня
«Доктор юридичних наук».

Вручення диплому доктора філософії ад’юнкту
денної форми навчання Є. ПОЧТОВІЙ
Здійснено набір в докторантуру та аспірантуру (ад’юнктуру) зі спеціальностей:
•

•
19
10
74

•
7
•

081 «Право» на денну форму навчання за
кошти державного бюджету зараховано
10 ад’юнктів, на заочну форму навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб
зараховано 25 аспірантів;
281
«Публічне
управління та адміністрування» на заочну форму навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб зараховано
12 аспірантів;
051 «Економіка» на заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб зараховано 3 аспіранти;
до
докторантури
зі
спеціальності
081 «Право» зараховано 2 докторанти
за кошти державного бюджету.
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РОЗДІЛ 9. РОБОТА З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИХОВНА, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА
ОРГАНІЗОВАНО
У 2020-2021 н.р.

158 заходів
НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
У 2019-2020 н.р.

151 захід
ПРОВЕДЕНО

23 культурно-масові
заходи,

ВСТАНОВЛЕНО ШЕФСТВО НАД

6 інтернатними
закладами

з них:

13 урочистостей

ОРГАНІЗОВАНО

з нагоди державних свят та визначних подій

33 заходи з розвитку
дітей

6 флешмобів
ДИСЦИПЛІНА ТА ЗАКОННІСТЬ
Утворено комісію з питань дотримання службової дисципліни серед осіб перемінного складу
університету.
У 2020-2021 навчальному році
притягнуто до дисциплінарної відосіб
повідальності постійного та перемінного складу університету.
Заохочено
• Верховної Ради – 2,
• МВС України – 43,
осіб, з них • МОН України – 6,
правами: • НП України – 54.

27

Вшанування хвилиною мовчання
поліцейських, які загинули
при виконанні службових обов’язків

Флешмоб з нагоди відзначення
25-ї річниці Конституції України
34

105

Святкування Великодня

РОЗДІЛ 9. РОБОТА З КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Щороку колектив творчої студії
ДДУВС бере участь у фестивалі-конкурсі
«Студентська весна», в якому змагаються на кращі творчі здібності вищі навчальні заклади м. Дніпра, вже двічі команда
ДДУВС займала призові місця, та цього
року студія творчого руху «eSTeD» перемогла та отримала Гран-прі! (грошова нагорода понад 60 тис. грн).
У зв’язку з введеними на території України карантинними заходами в університеті
з 02.04.2020 розпочав роботу Координаційний центр «Я – волонтер».

7739 осіб

у 2020–2021 н. р.
отримали інформаційну,
психологічну допомогу
та допомогу в побуті

6515 осіб

у 2019-2020 н.р.

311 курсантів та студентів

залучено
до волонтерської роботи

ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
Робочий зошит психологічного супроводження табірного збору курсантів – в дії!
ПРОВЕДЕНО:

536

психодіагностичних
вивчень

1297

експрес-діагностик

145

211

психокорекційних
заходів

практичних та
тренінгових занять

19

1169

індивідуально-психологічних
консультацій

7

заходів
проведено
для матерів
загиблих бійців
АТО/ООС

навчальних сертифікованих заходів психологічної
спрямованості

Вперше під час табірного збору впроваджено проведення тренінгу за напрямком Тимбілдінг. Розроблені вправи, які дозволяють прискорити процес адаптації курсантів, згуртувати
колектив та зменшити нервово-психічну напругу.
Психологи відділення психологічного забезпечення визнані психологічною спільнотою та стали дійсними членами ГС «Національної психологічної асоціації України» та
прийняті до Асоціації психологів Вищої школи України.
Налагоджена тісна співпраця зі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській
області.
Провідний фахівець відділення психологічного забезпечення Маргарита Зімборовська провела
з 15 неповнолітніми дітьми в межах
14 кримінальних проваджень.
допитів

15
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РОЗДІЛ 10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Здійснено великий обсяг робіт для удосконалення матеріально-технічної бази
ДДУВС протягом 2020 року.
ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
•корпусу № 10 (покрівля та фасад);
•корпусу № 1 (5 поверх, санвузли та тамбури);
•корпусу № 3 (курсантська та офіцерська
їдальні, з вставленням нового сучасного
технологічного обладнання, закуплено нові
меблі на 800 посадочних місць);
•реконструкцію системи газопостачання
прибудови (теплогенераторна) ЗЦППП
«Академія поліція» (м. Запоріжжя).
ПРОВЕДЕНО ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
•роздягальні (свічка В корпусу № 1);
•холодильного обладнання їдальні;
•фасадів (корпуси № 1, № 4);
• сантехнічного обладнання в туалетах,
душових та умивальних кімнатах.
РОЗПОЧАТО:
• будівництво корпусу № 6 (навчально-спортивний корпус);
• влаштування системи пожежної сигналізації корпусу № 1.

До кінця 2021 року планується завершити будівництво одного надсучасного
футбольного поля зі штучним покриттям.

ВІДРЕМОНТОВАНО:
аудиторії, кабінети та службові приміщення загальною площею понад 1200 м2.
ПРИДБАНО:
для навчального процесу
• 2 мікроавтобуси;
• З автомобілі.
ЗАВДАННЯ:
✓
Провести капітальний ремонт:
• пожежної сигналізації корпусу № 1;
• покрівлі корпусу № 1;
• корпусу № 1 (конференційні зали,
фасад приміщення технічного поверху);
• корпусу № 2 (санвузли 1-4 поверху, пожежний водогін, пожежна сигналізація,
вентиляція та приміщення 2-го поверху);
• мереж водопостачання та водовідведення університету;
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✓
✓

✓

завершити будівництво корпусу № 6
(навчально-спортивний корпус);
створити навчальні полігони: досудових
розслідувань, дорожньо-транспортного
руху;
розробити проєкт на створення навчального полігону відпрацювання тактичних
навиків поліцейських.

РОЗДІЛ 11. РОБОТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ІСТИНА»
У роботі юридичної клініки «Істина» взяли участь:
89 студентів-консультантів
42 викладачі
2019–2020 н.р.
здійснювали роботу
68 студентів-консультантів
юридичного факультету
49 викладачів-консультантів
За

86

зверненням
надано
правову
допомогу

в період карантину здійснювалось дистанційне консультування клієнтів через звернення на
гарячу лінію Координаційного
центру з надання правової допомоги ДДУВС.

211
22

здобувачів вищої освіти проходили практику в юридичній клініці та отримали практичні навички консультування та надання правової допомоги
У 2019–2020 н. р. – 70.
звернення клієнтів перенаправлено до
Центру надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Дніпропетровській
області.

ЮРИДИЧНОЮ КЛІНІКОЮ «ІСТИНА» ПРОТЯГОМ 2020–2021 НАЧАЛЬНОГО РОКУ ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ:

57 тематичних бесід, тренінгів, майстер-класів та практичних занять з правових питань для студентів та курсантів проведено викладачами-консультантами ДДУВС;
43 семінари, тренінги та практичні заняття проведено за запрошенням практичними працівниками (суддями, адвокатами, нотаріусами, поліцейськими);
16 просвітницьких та виховних заходів провели з правових питань студенти та
курсанти клініцисти;
Регіональний круглий стіл «Безоплатна правова допомога: проблеми та перспективи» (19.11.2020);
спільно з правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро
ІІ Міжрегіональний науково-практичний форум
«Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають
здійснювати заходи з реагування та профілактики на
випадки насильства у закладах освіти (17.12.2020);
спільно з правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро цикл заходів «Moot court
юридичних професій» для ЗВО юридичної освіти регіону за участю практикуючих
працівників (08.10.2020, 23.11–01.12.2020);
вебінар-воркшоп на тему «Інтернет-шахрайство. Як розпізнати пастку» на запрошення локального осередку європейської асоціації студентів-юристів «ELSA
Dnipro» (29.04.2021).
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РОЗДІЛ 11. РОБОТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ІСТИНА»

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ІСТИНА» У ЗАХОДАХ ПАРТНЕРІВ:
Всеукраїнському турнірі з консультування з фінансових питань (17.10.2020, м. Ірпінь);
відеоконференції на тему «Підсумки юридичних
клінік у фінансовому секторі» (13.11.2020, м. Київ);
Національній Олімпіаді юридичних клінік України
з консультування клієнтів англійською мовою (лютий 2021 року, м. Острог);
Хакатоні «Реформа юридичної освіти» (листопад-грудень 2020 року);
в урочистостях з нагоди Міжнародного дня права на встановлення істини щодо грубих
порушень прав людини і гідності жертв, затвердженого Генеральною Асамблеєю ООН
спільно з правовим клубом PRAVOKATOR. Дніпро (24.03.2021, м. Дніпро);
заходах Асоціації юридичних клінік України: З’їзду Асоціації юридичних клінік України
(вересень 2020 року, м. Київ);
Весняному Форумі Асоціації юридичних клінік України 2021 (19-20.03.2021, м. Острог);
закритій сесії зі стратегування
м. Івано-Франківськ).

діяльності

юридичних

клінік

(20-22.05.2021,

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
• опубліковано 4 наукові статті у фахових виданнях України;
• 74 тези доповіді студентів-клініцистів у збірниках матеріалів конференцій
на теренах України та за кордоном;
• підготовлено 2 науково-дослідницькі конкурсні роботи для участі у всеукраїнських конкурсах.
ЗАВДАННЯ:
✓
✓
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посилити обмін досвідом надання безоплатної правової допомоги з міжнародними
партнерами;
організувати та провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правнича освіта та юридична клінічна практика».

РОЗДІЛ 12. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ДДУВС ВИКОРИСТОВУЄ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА:
офіційний
сайт
університету
сторінки в соціальних мережах (Facebook, Instagram,
Telegram, Twitter, Tik-tok),
канал YouTube

регіональне та
національне
телебачення
вебсайти
радіо
друковані ЗМІ

Брифінг курсантки факультету
кримінальної поліції Яни ЛАЗАРЄВОЇ
з нагоди відзначення 55-ї річниці з дня
заснування навчального закладу,
ДДУВС, 16.03.2021

Започатковано нову рубрику «ДДУВС
в обличчях» – міні-інтерв’ю з викладачами, співробітниками, курсантами та студентами тощо.
Завідувач кафедри гуманітарних
дисциплін
та
психології
Пресконференція в ІА МОСТ-Днепр
поліцейської
на тему «Як вступити до магістратури
діяльності Киу 2021 році», 17.05.2021
рило НЕДРЯ дав
інтерв’ю стоРОЗМІЩЕНО :
совно
стресопублікацій
публікацій
стійкості поліна офіційному веб- на регіональних та наці- ціянта на телесайті та в соцмережах ональних вебсайтах
каналі ВідкриУ 2019-2020 н.р. – 529 У 2019-2020 н.р. – 390
тий, 28.06.2021
Ми є на освітніх порталах:

540

517

61

відеоролик виготовлено для формування позитивного іміджу впродовж навчального року.
Їх розміщено в YouTube.

СТАТИСТИКА ПІДПИСНИКІВ ЗВО СИСТЕМИ МВС

У 2019-2020 н.р. – 43

ТЕЛЕПАРТНЕРИ ДДУВС:

телеканали Дніпропетровської області

Національне телебачення

150 сюжетів про ДДУВС
Abiturients.info
Education.ua
Osvita.ua

ЗАВДАННЯ:
✓ виготовлення неординарної іміджевої продукції згідно з віковими особливостями майбутніх абітурієнтів;
✓ підвищення впізнаваності університету в онлайн-просторі;
✓ врахування відгуків студентської молоді згідно з результатами опитування «Мотивація вибору ЗВО».
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РОЗДІЛ 13. СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ДДУВС ПРАЦЮЄ:

3

МАЙСТРИ СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОГО КЛАСУ

Сергій БАЛАБАН

12

майстрів спорту
України та СРСР
Віктор Богуславський
Дмитро Петрушин

Володимир РОГАЛЬСЬКИЙ Дмитро БІЛАН

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ:

8

міжнародних

17

всеукраїнських

34

обласних

Олександр Журавель
Дмитро Діщенко
Максим Логвиненко
Микола Пожидаєв
Сергій Петренко
Андрій Кириченко
Сергій Петров
Олександр Скрипченко
Віктор Счастливець
Владислав Ластовкін

8

кандидатів у майстри
спорту

За програмою комплексних змагань ФСТ «Динаміада-2020» серед 11 збірних команд об’єднаних
колективів фізичної культури і спорту правоохоронних
органів, рятувальних та інших спецслужб Дніпропетровської області збірна команда ДДУВС посіла 1-е місце.

23 червня 2021 року у
м. Дніпро відбулася прем’єра першої української спортивної драми
«Пульс» про боротьбу паралімпійки,
викладачки кафедри фізичного виховання ДДУВС Оксани БОТУРЧУК.
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16-17 вересня
2020 року у м. Харкові відбувся чемпіонат України з дзюдо,
де студент юридичного
факультету
ДДУВС Роман БЕРЕЗЮК здобув 3-є
місце.

РОЗДІЛ 13. СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

20 квітня 2021 року у м. Дніпро
відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо»
України за програмою комплексних
змагань «Динаміада-2021» з самбо. Команда ДДУВС зайняла 2-е місце.
Викладачі, курсанти та студенти
ДДУВС завоювали 6 призових медалей.

24 березня 2021 року у м. Кам`янському відбувся чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних
бойових мистецтв UFMMA, де серед 240 спортсменів
курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів
превентивної діяльності Олександр ГАЙДАШ та курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Максим КОМАРОВ вибороли
2-е місце.
7 червня 2021 року пройшов у м. Львові черговий етап «Динаміади» всеукраїнського рівня з
поліатлону, де команда ДДУВС серед 12 збірних команд закладів вищої освіти, що належать до сфери
управління МВС, завоювали 1-е місце.
Вперше за всю історію проведення змагань
із поліатлону збірна команда ДДУВС набрала рекордну кількість балів – 1260.
У червні 2021 року пройшов Чемпіонат світу з
рукопашного бою, який відбувся в Республіці Узбекистан. Серед учасників – представники понад 30 країн
світу: США, Колумбії, Мексики, Киргизької Республіки,
Німеччини, Литви та ін. Курсант факультету підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції ДДУВС
Єгор НАБОКА демонстрував свої навички у розділі
«Повний контакт» та посів 3-є місце.
Усього збірна України здобула золоту та 2 бронзові медалі.

13

спортивних змагань проведено в Запорізькому центрі
первинної професійної підготовки «Академія поліції»
(м. Запоріжжя) ДДУВС

11 жовтня 2020 року
у Кінному театрі «Запорізькі козаки» відбувся
кубок України імені князя Святослава Хороброго з українського рукопашу «Спас». У розділі
«Лава на лаву» команда
ЗЦППП «Академія поліції»
виборола 3-є місце.
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РОЗДІЛ 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Відділення з організації підготовки
іноземних громадян ДДУВС було
створено наказом МВС України від
12.03.2018 № 187. Головними завданнями відділення є набір та навчання іноземних громадян або осіб
без громадянства.

7 іноземних громадян

вперше зараховано на навчання
на першому (бакалаврському) рівні
за спеціальностями 051 Економіка та
073 Менеджмент.
Пройдено за участю іноземних здобувачів акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня «Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент.
Зарахування іноземних громадян або осіб без громадянства на підготовчі курси та їх реєстрація

2019–2020 н. р.

34

2020–2021 н. р.

45

Підготовка до видачі свідоцтв про закінчення підготовчих курсів
2019–2020 н. р.

27

2020–2021 н. р.

39
ЗАВДАННЯ :
✓

✓
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у 2021–2022 навчальному році
здійснити набір іноземних громадян для навчання за спеціальністю «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти та організувати навчальний процес (у разі необхідності –
в дистанційній формі), а також
підготовчі курси;
взяти участь в акредитації
спеціальності «Економіка» з метою поновити набір іноземців на
цю спеціальність.

РОЗДІЛ 15. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2020–2021 навчальному році з метою забезпечення
реалізації антикорупційного законодавства і вимог МВС
України затверджена Антикорупційна програма ДДУВС на
2020–2022 роки (наказ ДДУВС від 17.02.2020 № 165), яка
оприлюднена на сайті університету.
КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ

Під час проведення державних закупівель
у ДДУВС використовується система Prozorro,
звіти про укладені договори оприлюднюються на вебсайті.
Фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками університету не встановлено.

17 листопада 2020 року на базі ДДУВС проведена Міжнародна науково-практична
конференція «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства», у якій взяли участь представники міжнародних організацій,
наукових установ, закладів вищої освіти, органів державної влади, судових
та правоохоронних органів, громадських організацій (близько 200 осіб).
20 квітня 2021 року у ДДУВС відбувся круглий стіл «Визначення корупційних ризиків
у діяльності МВС, шляхів запобігання та
протидії корупції в МВС». Захід відбувся з ініціативи МВС України та Громадської ради при
МВС України.
Участь в обговоренні взяли представники структур МВС України з Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.
У заході брало участь 70 учасників, за результатами засідання круглого столу розроблені рекомендації для МВС та НАЗК щодо реалізації антикорупційної політики держави.
У травні 2021 року здобувачі вищої
освіти ДДУВС в рамках кампанії «Відправимо
корупції на карантин», організованої Консультативною місією ЄС в Україні спільно з Фондом
Ганса ЗАЙДЕЛЯ серед студентів та курсантів
університетів внутрішніх справ, за результатами якого команда ДДУВС «Реформатори» –
курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування Євгенія
МАТВІЄНКО та ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології Юлія РЯБЧУК зайняли 3 місце.
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РОЗДІЛ 16. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

У ДДУВС ПРАЦЮЄ:
науково-педагогічний персонал

176
керівники

56

177
48

Здійснювалось наукове співробітництво з закордонними та національними
партнерами щодо забезпечення ґендерної рівності, протидії ґендерно обумовленому насильству та дискримінації за ознакою статі:
Верховна Рада України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Служби
Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
Третій апеляційний адміністративний суд,
Дніпропетровський окружний адміністративний суд, Регіональна рада реформ у
сфері правосуддя проєкту Європейсь-

кого Союзу, ГО «Ла Страда-Україна», ГО
Український Жіночий Фонд, Асоціація жінок-юристок «ЮРФЕМ», Надзвичайний
і Повноважний посол Хорватії в Україні,
посол Швеції у Раді Європи (Страсбург),
Консультативна місія Європейського Союзу, Академія правоохоронних органів при
Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан (Республіка Казахстан), Університет Аугсбурга (Німеччина) та ін.

ПРОТЯГОМ 2020-2021 Н.Р. ПРОВЕДЕНО НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА ВИХОВНІ ЗАХОДИ:

30 листопада 2020 року – Міжнародний форум «Сучасні виклики у протидії та
запобіганні домашньому насильству» в
рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства», м. Дніпро;
15 січня 2021 року – Воркшоп «Не
дрібниці» щодо протидії психологічному насильству, способам його подолання та запобігання. Спікер – психолог, блогер і просвітниця Ася Марченко (UNFPA Ukraine);
02 лютого 2021 року – психологічний
воркшоп «Стабільність у нестабільному
світі». Мета заходу – обговорити відповіді
на питання: Що таке стабільність? Як боротись зі стресом у нестабільному світі? Спікери – представники Проєкту «Teenergizer»;
РОЗРОБЛЕНО:
ПРОЄКТ
Стратегії впровадження ґендерної рівності у сферу освіти до 2030 року з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих з міжнародної ініціативи «Партнерства Біарріц».
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05-28 лютого 2021 року – Всеукраїнський конкурс есе «Дотримання принципу
гендерної рівності в умовах COVID-19»;
10-11 червня 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення
та перспективи» з нагоди 25-ї річниці з дня
прийняття Конституції України та 30-річчя
Незалежності України.

ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ
«Психологічні особливості виникнення ґендерної дискримінації та сексуальних домагань
у суспільстві». Тренінг спрямований на вдосконалення навичок сприйняття емоційних подій та
підвищення психологічної обізнаності курсантів.

РОЗДІЛ 17. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

69 107 осіб

охоплено профорієнтаційною роботою в
2020-2021
навчальному році

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО
НАБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ДДУВС ПРОВЕДЕНО ЗАХОДИ:

34 310 осіб

охоплено в 2019-2020
навчальному році

2350 Абітурієнтів взято на облік
668 Відвідано шкіл
275 Договорів про співпрацю
60
47
8
2

Онлайн презентації ДДУВС через мережу ZOOM
Масштабних заходів
Днів відкритих дверей
Міжнародні та регіональні виставки відвідано
ДДУВС з презентаціями

500 осіб

2370учасників

щотижнево були глядачами прямих ефірів
у мережі «Instagram»

консультування у телеграм-спільноті

«ДДУВС
ВСТУП 2021».

РЕАЛІЗОВАНО:
Освітньо-професійний
проєкт «One day at university»
• майбутні абітурієнти можуть відчути себе у ролі студентів та курсантів ДДУВС,
• визначитися з вибором професії,
• наочно побачити переваги навчання в університеті,
• поспілкуватися зі студентською
громадою ДДУВС.
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РОЗДІЛ 17. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

3000 осіб
охоплено тестуванням зі зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО), єдиному фаховому вступному випробуванню (ЄФВВ) та
єдиному вступному іспиту (ЄВІ)
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти

8

онлайн днів відкритих дверей
«Open day in the university of internal
affairs» у мережі Instagram проведено протягом 2020-2021 н.р.

500 осіб

З 26 по 28 травня 2021 року ДДУВС
взяв участь у міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти» у м. Києві, під час якої отримано нагороду – «Гран-прі» в номінації за міжнародну діяльність та диплом «За активну
участь і професійну презентацію освітніх і наукових досягнень»

завітали на день відкритих дверей
«Open day in the university of internal
affairs» з 9-ти областей України

130 студентів
ЗВО І та ІІ рівня акредитації
взяли участь у зустрічі з керівниками
факультетів,
кафедр
та викладачами ДДУВС

250 профільних
занять
проведено викладачами університету у закладах ЗСО

250 курсантів
залучено
у
Всеукраїнському
проєкті «Відвідай рідну школу»

29 травня 2021 року організовано та
проведено «Open DAY IN THE UNIVERSITY
OF INTERNAL AFFAIRS» на базі ДДУВС.
ЗАВДАННЯ :

ВЗЯТО УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ
проведення онлайн презентацій та
✓
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ВИСТАВКАХ:
вебінарів зі школярами та випускника-

•
•
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26–28.05.2021 – участь у міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти»
(м. Київ);
03.07.2021 – участь у першому міському фестивалі для закладів вищої
освіти «Dnipro Education City (Якісна
освіта – запорука гарного майбутнього)»
(м. Дніпро).

✓

ми коледжів з метою популяризації вищої
освіти та здійснення набору курсантів та
студентів до ДДУВС;
проведення прямих ефірів у соціальній
мережі «Instagram», роботи онлайн чату
приймальної комісії та надання консультацій абітурієнтам у телеграм-спільноті
«ДДУВС ВСТУП 2022».

РОЗДІЛ 18. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2020 РОЦІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ

ВСТУПНА
КАМПАНІЯ

за рахунок коштів державного замовлення
освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр»
ЗАПЛАНОВАНО

600

ЗАРАХОВАНО

600

з яких :

525

100 %
набір

ВИКОНАННЯ ЛІЦЕНЗОВАНИХ ОБСЯГІВ:
для отримання освітнього ступеня «Бакалавр»
на базі повної загальної освіти за рахунок коштів
державного замовлення

200

Денна
«Право»

300

100 %
набір

Денна
«Правоохоронна
діяльність»

25

Заочна
«Правоохоронна
діяльність»

для отримання освітнього ступеня «Магістр»
за державним замовленням

75

15

Денна
«Право»

14

Денна
«Правоохоронна
діяльність»

100 %
набір
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Заочна
«Правоохоронна
діяльність»
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РОЗДІЛ 19. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
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У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
подальший розвиток безперервної
ступеневої системи освіти;
розвиток новітніх методів навчання;
удосконалення системи внутрішнього
забезпечення якості освіти;
інформатизація організації освітнього
процесу та створення єдиного інформаційного освітнього простору;
розбудова системи дуальної освіти;
запровадження системи дистанційної
освіти;
розширення співпраці із закордонними навчальними закладами;
академічна мобільність здобувачів;
співпраця з Центром міжнародних юридичних студій (м. Зальцбург, Австрія).

У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА
ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:
• проведення пресконференцій, брифінгів, участь у суспільних телепередачах
на актуальну тематику згідно із запитами
ЗМІ;
•

активізація профорієнтаційної роботи;

•

продовження реалізації проєкту «One
day at university»;

•

розширення тематики просвітницьких
проєктів для населення регіону щодо
правових питань різних сфер життя.

•

сприяння працевлаштуванню випускників ДДУВС.

У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
розширення наукових контактів з НАН • участь науковців університету у конкурсах на здобуття премій, стипендій
та НАПрН України, університетами
різного рівня (державного та регіоУкраїни та інших країн;
нального);
збереження наявних наукових шкіл і
стимулювання створення нових шкіл • залучення талановитої курсантсько-студентської молоді до науково-дослідної
за новітніми та найбільш перспективроботи;
ними напрямами розвитку науки;
забезпечення виконання наукових до- • моніторинг потреб Дніпропетровського
регіону та територіальних підрозділів
сліджень з пріоритетних напрямів діНаціональної поліції в наукових досліяльності органів внутрішніх справ;
дженнях;
активізація роботи університету в отриманні міжнародних грантів, держав- • залучення до проведення наукових досліджень фахівців з практичним досвіних премій, стипендій тощо;
дом;
підготовка наукових статей до видань,
що індексуються у наукометричних ба- • створення «Центру дослідження питань
запобігання та протидії домашньому назах даних Scopus/ Web of Science;
сильству та насильству за ознакою статі»;
залучення науково-педагогічних працівників до програм стажування за кордо- • забезпечення захисту інтелектуальної
власності університету.
ном;
У СФЕРІ СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ:
реалізація програми «Безпечне місто»;
створення Асоціації випускників університету та Концепції «професійного супроводу» випускників;
активізація діяльності щодо соціологічних досліджень та опитувань здобувачів вищої
освіти, роботодавців, замовників освітніх послуг з метою виявлення недоліків організації освітнього процесу і своєчасного їх усунення.

У СФЕРІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
• збереження високоякісного потенціалу •
науково-педагогічних кадрів;
• організація гнучкої системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних •
кадрів;
• підвищення рівня службової, навчальної та виконавської дисципліни;
• недопущення надзвичайних подій під час •
навчання та несення служби постійним
та перемінним складом університету;
•
• формування патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, відданості •
справі зміцнення державності у курсантів, студентів та науково-педагогічних
працівників університету;
• активізація роботи щодо запобігання і
протидії корупції в межах реалізації антикорупційної програми;
• забезпечення гендерного підходу в діяльності університету.

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
співпраця з Консультаційною місією Європейського Союзу в Україні та Канадською
поліцейською місією для участі у тренінгах;
участь у програмах CEPOL (Агентство
Європейського Союзу з підготовки правоохоронних органів) – з обміну досвідом у сфері підготовки поліцейських;
співпраця з ОБСЄ для залучення міжнародних експертів до заходів університету;
розширення співпраці з навчальними закладами Європи та Азії;
діяльність за підтримки Консультаційної місії Європейського Союзу «Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій щодо реформування
сектору цивільної безпеки України»,
«Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні» за участю
Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів.
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