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ЗВІТ 

про виконання Плану основних заходів Луганського 

держав.ного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 
· на 2019-2020 навчальний рік 

План основних заходів Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2019-2020 навчальний рік (далі -
План) складений згідно з вимогами чинного законодавства України, Статуту 

навчального закладу, з урахуванням рішень Вченої ради університету, 

ректорату, пропозицій структурних підрозділів, перспективних планів 

розвитку університету. План було схвалено Вченою радою 30 серпня 

2019 року (протокол № 1 ). 

11. Організаційні заходи 

2.1. Відповідно до Плану роб@ти Вченої ради ЛДУВС імені 

Е. О. Дідоренка відбулося 13 засідань та 2 позачергових засідання, де було 
. . . . . 

заслухано питання, яю охоплюють основю напрями д1яльносп уюверситету, а 

саме: організаційного, навчально-методичного, наукового характеру та роботу 

з кадрами. 

2.2. Плани роботи кафедр, відділів та підрозділів університету було 
розроблено, обговорено та затверджено на засщаннях відповідних 

структурних шдрозд1шв. 

2.3. Щокварталу, до 5 числа наступного місяця, було розроблено Плани 
службових відряджень працівників університету. 

2.4. На перших курсах здобувачів вищої освіти було обрано органи 
курсантського та студентського самоврядування, а саме Ярченко Данило та 

Петрушова Валерія. 

2.5. Забезпечено виготовлення: 125 (сто двадцять п'ять) посвідчень 

курсантам, 12 (дванадцять) посвідчень слухачам магістратури, 5 (п'ять) 

посвідчень ад'юнктам та 7 (сім) посвідчень працівникам університету. 
2.6. Для надання послуг для користувачів у бібліотеці працює абонемент 

та читальна зала. 

З вересня по грудень 2019 року до бібліотеки записалось 

360 користувачів. З січня по липень 2020 року пройшли перереєстрацію та 
заново записались 971 користувач. Загальна книговидача у 2019-2020 
навчальному році становить 5484 примірники. 
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Зменшення кількості користувачів, відвідування та книговидачі J3 

бібліотеці пояснюється встановленням карантину з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
За звітний перюд зафіксовано 4652 вщвщування бібліотеки 

користувачами. 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки у 2019-2020 навчальному . . 
роц~ реал1зувалась шляхом експонування виставок нових надходжень 

літератури та тематичних виставок. Пріоритетними напрямами культурно

просвітницької роботи є відродження національної культури, краєзнавства, 

форму:еання у курсантів та студентів активної громадянської позиції, 
націонаЛьної свідомості, високих моральних якостей, духовних потреб. 

2.7. Згідно з наказом МВС України від 30.06.2000 № 413 «Про 

затвердження Інструкції про порядок принесення Присяги працівниками 

органів внутрішніх справ України і державними службовцями», наказом 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка від 15.08.2019 № 91, 11 жовтня 2019 року 125 
курсантів-першокурсників Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка присягли вірно й самовіддано служити 

українському народові. 

2.8. Відповідно до п. 5 «Порядку складання Присяги працівника 

поліції» затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 

09.11 .2015 № 1453 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України 
від 07 травня 2019 року № 351), особи, уперше прийняті на службу в поліцію, 
складають Присягу до початку проходження первинної професійної 

підготовки за місцем проходження служби в терміни, визначені керівником 

органу поліції. 

2.9.Організовано замовлення, виготовлення, реєстрація та видача 

навчальних докуменпв. 

2.10. Проведено зустрічі адміністрації факультету підготовки фахівців 
для підрозділів І-ПІУ з батьками здобувачів вищої освіти набору 2019 року. 

2.11. Відповідно до наказів №164, №186, №232, №233 було здійснено 

чергові випуски здобувачів вищої освіти у кількості 216 осіб. 
2.12. На виконання розпорядження МВС України від 12.10.2010 № 949 

підготовлено й направлено до контролюючих інстанцій: 

1. Пропозиції щодо термінів проведення атестації та складу ЕК у 

наступному роц1 

2. Звіт на початок навчального року (форма 2-3 нк, затверджена 

наказом Держкомстат у України від 14.07.2010 № 276) 
3. Звіт про кількісний та якісний склад персоналу, прийнятих та 

звільнених працівників МВС України форми 3. 
4. Звіт про чисельність особового складу ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка. 

2.13. Протягом навчального року організовано та проведено: День 
знань, Міжнародний день студента, Всеукраїнський тиждень права, 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Соборності України, День Героїв 

Небесної Сотні. До Дня Конституції України було організовано онлайн-
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конференцію. Під час відзначення Дня Національної поліції України було 
проведено урочистий випуск курсантів спеціальності «Правоохоронна 

діяльність», які навчалися за схемою «2 роки курсант 1 - рік слухач». 

До Всеукраїнського тижня права під керівництвом викладачів кафедри 

юридичної лінгвістики та практично! психології здобувачі вищої освіти 
підготували наукову розвідку «Начасність суспільно-політичних ідей 

світочів української нації» і взяли участь в університетських заходах. 
У рамках заходів Всеукраїнського тижня права 12.12.2019 завідувачем 

каф~дри державно-правових дисциплін Володимиром Нестеровичем для 
першо~урсників було зорганізоване практичне заняття в Луганському 

апеляційному суді. Молодих поліцейських ознайомили з історією суду, 

судовою системою У країни, робою апеляційного суду на сучасному етапі, . . 
структурними шдроздшами тощо. 

Кафедра спеціальних дисциплін (А.С. Кудінов), спільно з кафедрою 

спеціальної фізичної підготовки організувала проведення навчального 

тренінгу з ефективної комунікації та парламентських дебатів. За 
результатами тренінгу 17.12.2019 було проведено дебатний турнір під час 

Всеукраїнського тижня права. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2019 
№ 542 «Про проведення ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика» 09 листопада 2019 року проведено перший етап 

конкурсу, у якому взяли участь 55 здобувачів вищої освіти. 
О 1 грудня 2019 року переможці І етапу (Малик Ірина, 102 взвод, перше 

місце; Радько Богдан, 1 О І взвод, друге м~ісце; Слухаєнко Анастасія, 20 І взвод, 
третє місце) узяли участь в обласному етапі ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, який проводився на базі Луганського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2019 
№ 1/9-615 «Про проведення Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» 09 листопада 2019 
року проведено перший етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

О 1 грудня 2019 року на базі Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний етап Х Міжнародного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

учасниками якого стали переможці І етапу конкурсу вишу - Стеценко В. (204 
взвод, перше місце), Попов Д. (302 взвод, друге місце), Лусік Я, (302 взвод, 
третє місце), які взяли участь у національному етапі цього конкурсу, що 

було проведено 08 лютого 2020 року на базі Луганського обласного 
інституту післядипломної освіти. Нагороджено дипломами та подарунками. 

Проведено перший етап Всеукраїнської студентської (курсантської) 

олімпіади з української мови. 

До Шевченківських роковин: 1 О березня 2020 року зорганізовано й 
проведено літературно-мистецький захід «Учімося в Шевченка». Інформацію 

про проведення заходу висвітлено на веб-сайті університету. 
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09 листопада 2019 року (День української писемності та мови) 

здобувачі вищої освіти два роки поспіль беруть участь у написанні диктанту 

загальнонаціональної єдності. Цьогоріч- понад 100. 
З нагоди Дня української писемності та мови під керівництвом 

викладачів здобувачі вищої освіти другого курсу підготували відеоролик 

«Таїна слова .. . » 
21 лютого 2020 року зорганізовано зюdд до Міжнародного дня рідної 

мови (читання поезій українською, грузинською та вірменською мовами; 

про~едення квесту «Мовні ц1кавинки»; творча гра «Відгадай 

фразео.логізмю> ). 
25· травня 2020 року до Дня слов'янської писемності та культури 

проведено підсумкову конференцію «Духовність через призму слов' янських 

мов, літератур». У роботі конференції в онлайн режимі взяли участь 10 
здобувачів вищої освіти. 

Проведено перший етап Всеукраїнської студентської (курсантської) 

олімпіади з іноземних мов на сайті адаптивного моніторингу успішності 

курсантів І студентів. 

Кафедра кримшально-правових дисципшн (Є.Письменський, 

М.Карчевський, С.Головкін, 0.Одинцова) організувала підготовку 

курсантських проєктів (у дусі TED Talks) на тему «Challenges Facing Criminal 
·Law», у межах якої курсанти З-го курсу виступили зі своїми ідеями щодо 
розв'язання актуальних проблем кримінального права України. Презентація 

цих проєктів відбулась 1 О грудня 2019 р. під час проведення Всеукраїнського 
• тижня права 

У зв'язку з перебуванням курсантів І студентів на карантині через 

пандемію COVID-2019 заходи, присвячені Дню Європи довелося перенести 
на наступний навчальний рік. 

Дні науки в університеті організували в онлайн-форматі на платформі 

Microsoft Teams. 
2.14. Протягом звітного навчального року розроблено Наказ від 

18.09.18 № 231 щодо організації служби, виконання розпорядку дня та 
підтримання внутрішнього порядку в університеті у 2019-2020 навчальному 
році, Наказу від 03.10.19 № 336 про закріплення лекційних аудиторій, 
житлових та інших приміщень, території університету за посадовими 

особами та підрозділами, Наказ від 24 .12.19 № 440 щодо організації несення 
служби в період Новорічних свят, підготовлено проекти наказів щодо 

створення груп оперативного шикування за Планом посилення охорона 

університету та про організацію несення служби в період з 1 до З 1 серпня 
2020 року. 

2.15. Протягом навчального року в ЛЦШІП «Академія поліції» 

відповідно до рознарядки НПУ проходили первинну професійну підготовку 
137 слухачів, вперше прийнятих на службу в поліцію, з них: на посади 
поліцейських підрозділів забезпечення 54 особи (далі-ППЗ), на посади 

оперуповноважених 30 осіб (далі ПКП), поліцейський підрозділів 
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превентивної діяльності (далі-ПШlД) 29 осіб, поліцейські сектору 

реагування патрульної поліції -24 особи (далі СРІШ). 
З числа осіб, які проходили первинну професійну підготовку, повний 

курс навчання пройшли 110 слухача, із них: 29 (ПКП), 53 (ІШЗ), 28 (ПППД). 
За звітний період відраховано 4 слухача: Падалка 0.М. (ПШlД) згідно п.б ч.6 
р.ІІІ наказу МВС України від 16.02.2016 №105 за сімейними обставинами, 
Воронов І.І.(ІЖП) (без відриву від служби) згідно п.1 ч.6 р.ІІІ наказу МВС 

України від 16.02.2016 №105 через небажання продовжувати навчання, 

Ватулін Д.В. (ЛПЗ) згідно п.1 ч.6 р.ІІІ наказу МВС України від 16.02.2016 
№105 .через небажання продовжувати навчання, Волошенко В.С. (СРШІ) 

згідно іь2 ч.6 р.ІІІ наказу МВС України від 16.02.2016 №105 за станом 
здоров'я (накази ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка відповідно від18.11.2019 № 

162 о/с, від 02.12.2019 № 169 о/с, від 17.02.2020 № 22 о/ста від 03.06.2020 № 
64 о/с). 

На теперішній час в Академії навчається 23 слухач на посади СРІШ. 
2.16. На виконання вимог закону України «Про звернення громадян», 

наказу МВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення 
про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства внутрішніх справ У країни» щоквартально 

складалися та направлялися до МВС У країни звіти про стан розгляду 

·звернень громадян у Луганському державному університеті внутрішніх справ 

імені Е.0. Дідоренка у порівнянні з аналогічним періодом (№ 17 від 

03.01.2020, №531 від 03.04.2020 та №963 від 03.07.2020). 
Відділенням документального заt5езпечення Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.0. Дідоренка, з метою забезпечення 

реалізації громадянами конституційного права на звернення, на виконання 

вимог наказу МВС України від 10 жовтня 2004 року № 1177 «Про 
затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України», проводиться постійна робота зі зверненнями громадян та 

організація особистого прийому ректоратом Університету. 

Так, протягом 2020 року, за станом на 27.07.2020, до ВДСД ЛДУВС 
імені Б.О. Дідоренка надійшло 15 заяв. З яких: 12- безпосередньо від 

громадян (у тому числі 8 запитів на публічну інформацію), 1- з Луганської 

обласної державної адміністрації, 1- з Сєвєродонецької міської ради та 1 - з 

МВС України. 

За тематикою звернень - це питання: 

- щодо умов вступу та навчання в Університеті; 

- щодо надання інформації про діяльність ЛДУВС ; 
- про надання нормативно-правових документ1в; 

- з кадрових питань 

1 звернення - повторне (гр.Салінко) - щодо діяльності ЛДУВС. 

На особистий прийом до ректорату ЛДУВС імені Е.0. Дідоренка 

протягом 2020 року громадяни не зверталися. 
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У сі вищезазначені звернення громадян виконавцями Університету було 

розглянуто вчасно, у встановлений законодавством термін виконання (до 15 

діб). За результатами розгляду звернень негайно вжито заходів реагування, 

розглянуто всі поставлені в них питання, заявникам надано мотивовані . . .. 
вичерпю вщповщ1. 

Крім того, на виконання вимог закону України «Про звернення 

громадян», наказу МВС України № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження 

Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх 

особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

щоквартально складаються та направляються до МВС України звіти про стан 

розгляду звернень громадян у Луганському державному університеті 

внутрішніх справ імені Е.0. Дідоренка у порівнянні з аналогічним 

періодом (№531 від 03.04.2020 та №963 від 03.07.2020). 

В подальшому, працівникам ЛДУВС імені Е.0. Дідоренка, при розгляді . . 
заяв, скарг, повщомлень, запипв, з метою покращання, удосконалення 

роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому 

ректоратом Університету, необхідно притримуватися вимог чинного 

законодавства та вжити заходів щодо більш ретельного якісного вирішення 

питань заявників та виключення фактів повторних звернень громадян . 

2.17. Стан забезпечення режиму секретност1 в ЛДУВС імені 

Е.О. Дідоренка відповідає вимогам нормативних документів, яю 

регламентують діяльність, пов 'язану з державною таємницею. 

Остання комплексна перевірка стану охорони державної таємниці в 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка проводилась з 18.06.2020 по 19.06.2020 

комісією Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. За 

результатами перевірки стан охорони державної таємниці в університеті 

визнано таким, що не в повній м1р1 вщповідає вимогам законодавства, а саме: 

перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати 

матеріальним носіям інформації грифи секретності не відповідає вимогам 

п.153 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2013 року № 939 (зі змінами). Наказом ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 

від 07.07.2020 № 239 затверджено оновлений перелік посад, перебування на 

яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації 

грифи секретності , про що листом від 08.07.2020 № 93/рсо повідомлено ГУ 

СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також ДПРСД МВС України. 

З метою отримання можливості обробки інформації з обмеженим · 

доступом за допомогою комп'ютерної техніки, в грудні 2019 року введено в 

експлуатацію комплексну систему захисту інформації. 

2.18. Згідно з планом-рознарядкою :.МВС України, забезпечено 

організацію роботи щодо підвищення кваліфікації та спеціалізації 

працівників Національної поліції У країни. 

2.19. Забезпечено організацію підвищення професійної підготовки 
. . 

науково-педагопчного складу уюверситету. 
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2.20. Організовано проходження стажування науково-педагогічними 
працівниками кафедр у практичних підрозділах Національної поліції 
України. Підсумки стажування обговорювалися на засіданнях кафедр та 
методичної ради університету. 

2.21. Організована робота щодо проведення відбору та прийому 
кандидатів на навчання до університету у 2020 році, а саме: 

- сформована приймальна комісія, визначено регламент її роботи та 
правила прийому до університету, складено план роботи приймальної комісії, 
сформовано предметні комісії для проведення вступних випробувань; 

- дроведено конкурсний відбір і зарахування на перший курс навчання; 
- з·членами приймальної комісії та предметних екзаменаційних комісій 

проведено роботу, спрямовану на недопущення порушень вимог 
нормативних документів, що регламентують діяльність ЗБО МВС України 
щодо організації вступної кампанії; 

- забезпечено роботу відбіркових та апеляційних комісій університету; 
- забезпечено належне інформаційне супроводження проведення 

конкурсного відбору та вступних випробувань (розміщення інформаційного 
стенду, виготовлення екзаменаційних і статистичних матеріалів, оформлення 
wеЬ-сторінки тощо). 

2.22. Згідно з наказом ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка № 241 від 07.07.2020, 
була проведена річна атестація аспірантів першого та другого курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки (спеціальність) 081 «Право». 

Для проведення атестації було створено комісію у складі: 
~ 

Голова Карчевський М.В. -т.в.о. ректора, доктор юридичних наук, 
комісії: професор, полковник поліції; 

Секретар: Ревенко О.І. - заступник начальника відділу організації 
наукової роботи, кандидат юридичних наук, капітан 
поліції; 

Члени комісії: Коваленко В.В . - професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент; 

Письменський Є.О. - завідувач кафедри кримінально
правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, 
підполковник поліції; 

Нестерович В . Ф. - завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін, доктор юридичних наук, доцент, майор поліції; 
Іваницький С.0. завідувач кафедри організації 
правоохоронних та судових оргаюв, доктор юридичних 

наук, доцент, підполковник поліції; 
Бондар В.С. - декан факультету підготовки фахівців для 
підрозділів НПУ, кандидат юридичних наук, доцент, 
підполковник поліції; 



Головкін С.В . - доцент кафедри кримінально-правових 
дисципшн, кандидат юридичних наук, доцент, 

підполковник поліції; 

Яковенко М.О. доцент кафедри організації 

правоохоронних та судових органів, кандидат юридичних 
наук, доцент, майор поліції. 
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За результатами річної атестації аспірантів, згідно рішення вченої ради 

ЛДУВС ім. Б.0.Дідоренка від 30 липня 2020 року (протокол № 13) 
відраховано аспіранта заочної форми навчання у зв' язку з невиконанням 
індивідуального плану без поважних причин, передбачених законодавством 

КовальЧук Дар'ю Юріївну. 

2.23. Засідання кафедр відбувались щомісячно згідно із планом роботи 
кафедр та веденням відповідних протоколів. 

2.24. У жовтні 2019 р . було проведено стройові огляди особового 

складу у зв'язку з переходом на сезонну форму одягу. Стройовий огляд, що 

планувався на квітень 2020 р. було перенесено через пандемію. 
2.25. Створено постійно діючу тематичну виставу «Україна-НАТО» з . . 

висвплення основних напрям1в євроатлантичного партнерства. 

2.26. Провідним фахівцем зі зв' язків з громадськістю організовано 

інформування про співробітництво України з НА ТО 

2.27. Забезпечено поточний контроль і аналіз стану виконання Плану 

основних заходів ЛДУВС ім. Б.О. Дідоренка на 2019-2020 навчальний рік, 
рішень і доручень ректорату (з інформуванням членів ректорату з цих 

• питань). 

2.28. Аналіз та підсумки роботи структурних підрозділів університету у 
2019-2020 навчальному році були розглянуті на засіданнях кафедр та 

підрозділів у вересні 2020 року. 
2.29. Підготовлено, обговорено та затверджено на засіданні Вченої 

ради університету проект Плану основних заходів ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

на 2020-2021 навчальний рік (протокол № 1 від 31 серпня 2020 року). 
2.30. Відповідно до наказу ЛДУВС ім. Б.О. Дідоренка від 20.08.2020 

№ 328 «Про організацію, підготовку та проведення табірного збору з 

курсантами 1-го курсу набору 2020 року» в період з 1.09.2019 по 14.09.2019 
був проведений табірний збір з курсантами І -го курсу набору 2020 року. 

Табірний збір було проведено на території 1-го корпусу університету за 

адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька- І Луганської області . З метою 

належної організації навчально-виховного процесу та несення внутрішньої 
служби, первинного формування курсантських колективів за навчальними 

взводами були закріплені найбільш підготовлені офіцери з числа колишніх 

випускників університету, які під час служби в МВС мали досвід роботи з 

особовим складом. Шляхом щоденного нагляду за діями курсантів, бесід, 

загальних зборів курсу, методичних занять, які проводились керівництвом 

курсу, забезпечувалось необхідне корегування їх дій у вирішенні питань, що 

виникають в період проходження служби. Неодноразово проводились 

загальні збори курсу, де обговорювалися питання стану успішності за 
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поточними дисципшнами навчання, внутр1шнього порядку та службової 

ДИСЦИПЛІНИ. 

Курсанти своєчасно були ознайомлені з1 змшами у д1ючому 

законодавстві, змістом поточних відомчих наказів, розпоряджень. З метою 

забезпечення бойової готовності підрозділу, контролю за станом здоров' я 

курсантів курсу, згідно зі встановленим розпорядком, здійснювалось несення 

служби внутрішніми нарядами, проводились медичні огляди особового 

складу. 

. . Заходи, які проводилися під час табірних зборі, забезпечили належний 
рівень фізичної, культурної, психологічної підготовки курсантів, формування 

- . . . 
в них почуття патрютизму, товариства в колектив~, шановного вщношення до 

норм моралі та етичних норм. Система виховного впливу та соціально

психологічного супроводу, що склалася на курсі, стабільна і приносить 

позитивні результати. Підрозділ керуємий і здатний виконувати усі . . 
поставлею перед курсом задач~. 

2.31. Упродовж навчального року проводились тематичні семінари, 
лекції для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

та' студентів вищих навчальних закладів з питань державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України. 

2.32. Підготовлено матеріали для оновленої Літерної справи ЛДУВС 
імені Е. О. Дідоренка. 

2.33. Ухвалено рішення доручити працівникам кафедр за профільними 
дисциплінами взяти участь у підготовці до ЗНО і подальшого вступу до 
магістратури; ініціювати створення на' базі сайту дистанційного навчання 
університету розділу, присвяченого підготовці до ЗНО і подальшого вступу 

до мапстратури. , 
2.34. Організовано практичну підготовку здобувачів вищої освіти через 

розроблення відповідних програм практики та стажування, а також їхнього 

захисту. 

2.35. Забезпечено підготовку, узагальнення та подання звіту факультету 
на початок навчального року (форма №2-Знк). 

2.36. Працівники кафедр в межах реалізації загальноуніверситетських 
профорієнтаційних заходів долучались до виконання цієї роботи. Протягом 

навчального року працівники кафедр щомісячно подавали звпи з витягом 

даних із персонального обліку абітурієнтів. 
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ІІІ. Навчально-методична робота 

3.1. Навчальний процес в університеті організовано згідно з вимогами 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення 
про організацію навчального процесу у ЛДУВС ім. В.О. Дідоренка, наказу 
МВС України від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження Положення про вищі 
навчальні заклади МВС», наказу МОН України від 05.07.2016 № 782 «Про 
затвердження форм документів з підготовки фахівців у ВНЗ». 

Навчально-методичним відділом організовано підготовку навчально

методичного забезпечення освітнього процесу в університеті згідно з 

вимогами Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни в Луганському державному університеті внутрішніх 

справ імені В.О. Дідоренка, затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету (протокол № 10 від 28.02.2018), введеного в дію Наказом 
ректора № 64 від 22.03.2018, а також забезпечено розміщен:Ня електронних 
версій комплексів навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

на сайті дистанційної освіти університету. 

3.2.- 3.5. Працівниками науково-методичного відділу університету 

складено та затверджено в установленому порядку: графіки навчального 

процесу на 2019-2020 навчальний рік; графіки проведення педагогічного 
контролю на 2019-2020 навчальний рік; графіки проведення відкритих 

навчальних занять науково-педагогічним складом університету на 2019-2020 
навчальний рік; графіки участі практичних працівників в освітньому процесі 
університету на 2019-2020 навчальний рік; розклади навчальних занять; 

8 V •V ' • • •• 

розклади екзаменащиних сесш; розклади державних екзамеюв шдсумково1 

атестації. Вищезазначена документація зберігається у навчально

методичному відділі в справі «Плани, графіки, розклади». 

3.6. За підсумками роботи державних екзаменаційних комісій був 
здійснений аналіз державної атестації слухачів і студентів. Звіти за 

підсумками роботи державної екзаменаційної комісії зберігаються в справі 
«Звіти екзаменаційних комісій». 

Працівниками навчально-методичного відділу на постійній основі 

забезпечується робота університету в ЄДЕБО. 

3.7. Науково-педагогічні працівники кафедр, залучених до проведення 
вступних випробувань, взяли участь у підготовці програм та завдань для 

проведення вступних випробувань. 

3.8. Організовано: 
3.8.1. ·Білети для складання семестрових екзаменів та заліків розглянуті 

та затверджені на засіданнях кафедр. Питання підготовки до державної 

атестації здобувачів вищої освіти розглянуто на засіданнях кафедр. 

3.8.2. У 2019-2020 навчальному році навчальна практика здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання організована відповідно до вимог 

чинного законодавства (Закон України «Про вищу освіту», наказів МОН №93 

від 08.04.1993 та Міністерства внутрішніх справ №621 від 27.06.2013) за 
програмами ознайомчої та навчальної практики курсантів та студентів 1-го та 

2-го курсів спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». 
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У зв' язку із запровадженням карантинних заходів в У країні ознайомча 

практика курсантів 1-го курсу спеціальностей 262 «Правоохоронна 

діяльність» та 081 «Право» запланована у період з 10.08.2020 по 15.08.2020 
та 10.08.2020 по 22.08.2020 відповідно на базі ГУНП в Луганській області. 
Дати захисту результатів ознайомчої та навчальної практики будуть 
запланован1додатково. 

Ознайомча практика у студентів 1-го курсу спеціальностей 262 
«Правоохоронна діяльність» та 081 «Право» запланована у період з 

ЗО..06.2020 по 11.07.2020 та 06.07.2020 по 18.07.2020 відповідно в управлінні 
rостиці): в Луганській області та Луганському апеляційному суді, а також за 

бажанюім студентів інших місцях: прокуратура, адвокатура, місцеві суди, 

підрозділи Національної поліції тО'що. 

У зв'язку із запровадженням заходів з публічної безпеки і порядку, 

спрямованих на запобігання поширенню на території У країни гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до Наказу МВС України від 24.ОЗ.2020 р. № 285 «Про залучення 
особового складу закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку поліцейських до заходів із забезпечення публічної 

безпеки і порядку» курсанти 2-го та З-го курсів були направлені до 

територіальних підрозділів ГУНП в Луганській області і залучені до заходів з 
публічної безпеки і порядку. Відповідно до листа Департаменту освіти МВС 

України від 24.ОЗ.2020 р. № 9612/22-2020 були внесені відповідні зміни до 

програм практик курсантів і час залучення до зазначених вище заходів - з 

17.04.2020 р. по 22.05.2020 р. - був зар~хований як вид практичної складової . . 
ПІДГОТОВКИ курсант1в. 

Навчальна практика у студентів 2-го курсу спеці~ьностей 262 
«Правоохоронна діяльність» та 081 «Право» запланована у період з 
ЗО.06.2020 по 11.07.2020. Стажування у студентів З-го курсу за спеціальністю 
262 «Правоохоронна діяльність» проходило у період з 16.ОЗ.2020 по 

05.06.2020, навчальна практика у студентів З-го курсу за спеціальністю 081 
«Право» запланована у період з ОЗ .07.2020поЗ1.07.2020. Навчальні практики 

та стажування проходять в управлінні юстиції в Луганській області та 
Луганському апеляційному суді, а також за бажанням студентів інших 

місцях: прокуратура, адвокатура, місцеві суди, підрозділи Національної .... 
ПОЛЩ11 ТОЩО. 

Завчасно були підготовлені та скореговаю відповідні програми 

практики та укладені угоди з ГУНП в Луганській області, Луганським 
апеляційним судом, управлінням юстиції в Луганській області. 

Захист результатів ознайомчої та навчальної практики у зв'язку із 
залучення курсантів 2-го та З-го курсів до заходів із забезпечення публічної 
безпеки і порядку був перенесений на наступні дати: для курсантів 2-го та З

го курсів спеціальності 081 «Право» - 18.07.2020; для курсантів 2-го курсу 
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» - 11. 07 .2020. 

Захист результатів ознайомчої та навчальної практики, стажування 

згідно з відповідними графіками, проходив у наступні дати: для студентів 1-
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го курсу спеціальностей 262 «Правоохоронна діяльність» та 081 «Право» -
11.07.2020 та 18.07.2020 відповідно; для студентів 2-го курсу спеціальності 
081 «Право» - 29.07.2020 та студентів 2-го курсу спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність» 11.07.2020; для студентів З-го курсу 
спеціальностей 262 «Правоохоронна· діяльність» та 081 · «Право» 
05.06.2020таЗ1.07.2020 відповідно. 

3.9. Здійснено: 
3.9.1. Керівники стажування та навчальної практики з числа 

працівників кафедр здійснювали належний контроль за її проведенням. 
Gсоблцвістю такого контролю є те, що за кожним із здобувачів вищої освіти 
закріплюється науково-педагогічний працівник, який надає всю необхідну 
навчально-методичну допомогу. Підсумки проходження практики та 
стажування розглядалися на засіданнях кафедр. 

3.9.2. Працівниками навчально-методичного відділу та керівниками 
кафедр у процесі роботи забезпечується постійний контроль за підготовкою 
кафедрами плануючої, звітної та навчально-методичної документації. 

3.9.3. Протягом навчального року керівники кафедр та працівники 
навчально-методичного в1дцшу здійснювали постійний педагогічний . . 
контроль за проведенням занять науково-педагопчними прац1вниками 

кафедр. 

3.10. Повноцінне наповнення інституційного репозитарію розпочалося 
01 листопада 2019 року відповідно до доручення № 55 від 06 листопада 2019 
року на виконання рішення вченої ради «Про інституційний репозитарій 
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка» протокол №12 від 28.03.2019 року. 

Станом на серпень 2020 року до інституційного репозитарію занесено 
434 наукових публікації. В кінці кожного тижня проводиться редагування 
записів в інституційному репозитарії. 

3.11. У 2019-2020 навчальному році до загальної бібліотеки надійшло 
1131 примірників документів. Перевага у комплектуванні фонду бібліотеки 
надається навчальній літературі, оскільки основні користувачі бібліотеки -
курсанти та студенти. Література, що надходила до фондів бібліотеки 
протягом 2019-2020 навчального року обліковувалася в книгах сумарного та 
інвентарного обліку. Всі нові надходження пройшли технічну обробку, 
введені в традиційні каталоги та картотеки. Інвентаризація та вилучення 
(списання) літератури з фондів бібліотеки протягом 2019-2020 навчального 
року не проводились. 

3.12. В бібліотеці представлена постійно діюча книжкова виставка 
«Праці вчених ЛДУВС 1мею Е.0. Дідоренка та наукоВІ видання 
уюверситету». 

3.13. Згідно плану роботи науково-методична рада університету 
проводить засідання один раз на 2 місяці, всього у 2019-2020 н.р. було 
проведено 6 планових та 2 оперативних засідання науково-методичної ради 
та складено відповідно 8 протоколів. 

Крім того, у зв' язку із запровадженням карантину на базі програмного 
застосунку Microsoft Teams було проведено 15 методичних семінарів 
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протягом березня - липня 2020 р., направлених на підвищення педагогічної 
майстерності науково-педагогічних працівників кафедр в умовах переходу на 
дистанційну форму навчання. 

3.14. У поточному навчальному році здійснювалось виконання 
дипломних робіт здобувачами ·освітнього ступеня «магістр», закріпленими за 
кафедрами державно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, 
соціально-гуманітарних дисциплін, кафедри організації правоохоронних та 
судових органів. Теми робіт були затверджені на засіданнях кафедр. 

3.15. У 2020 році здійснено замовлення та видачу документів про вищу 
освіту для усіх категорій випускників. 

3.16. Через запровадження карантину та зміною графіків навчального 
процесу звіт про виконання навчального навантаження за 2019 - 2020 н.р. 
знаходиться на стадії підготовки та планується до затвердження на засіданні 
кафедри у серпні 2020 р. 

3.17. Через запровадження карантину та зміною графіків навчального 
процесу розрахунок навчального навантаження на 2020 - 2021 н.р. 
знаходиться на стадії розроблення та планується до зат.вердження на 
засіданні кафедри у серпні 2020 р. 

3.18. Типові навчально-тематичні плани спеціалізації та 
короткострокового підвищення кваліфікації на 2020 рік, навчально-тематичні 
плани підвищення кваліфікації погоджуються із керівництвом МВС України 
та Національної поліції України. 

3.19. До проведення окремих занять науково-педагогічні працівники 
кафедр (як планово, так і поза планом) Залучали практичних працівників, що 
підтверджується наявними на кафедрах доповідними записками. 

3.20. Відкриті навчальні заняття були організовані та проведені 
науково-педагогічними працівниками кафедр відповідно до затверджених 
графіків, за результатами - підготовлені рецензії про відвідані заняття. 

3.21. Упровадження інноваційних форм організації освітнього процесу 
є пріоритетом у діяльності всіх кафедр університету. У поточному році 
продовжилась робота науково-педагогічних працівників із вдосконалення 
контенту порталу дистанційного навчання університету, розроблялись 
дистанційні курси (http://lduvs.lg.ua). Самостійна робота здобувачів вищої 
освіти здійснюється із залученням освітньої платформи Moodle, платформи 
електронного навчання MyGrammarLab, розробленої британським 
видавництвом «Person», сайту адаптивного моюторингу успішності 
курсантів/студентів. 

Викладачами кафедри іноземних мов задля підтримки освітнього 
процесу на основі базових підручників створені електронні навчальні 
матеріали з використанням технологій Веб 2.0 (Quizlet, Wordseach, 
Crossword), платформа LINGV А SКILLS, рекомендована МВС України. 

3.22. В університеті продовжується практика розроблення та 
впровадження в освітній процес нових дисциплін, спрямованих на розвиток 
творчих здібностей та підвищення загального культурного рівня здобувачів 
вищої освіти. Так, завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
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0.М. Литвиновим було розроблено та впроваджено в освітній процес 

навчальну дисципліну «юридична дентологія», старшим викладачем кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін В.В. Пилипенко - навчальну дисципліну . . 
юстор1я держави та права». 

3.23. Створено робочу групу Для підготовки акредитації освітньої 

програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (кваліфікація: 

доктор філософії у галузі «Право» за спеціальністю 081 «Право») та 

розроблено план заходів щодо підготовки до акредитації освітньої програми. 

. . 3.24. Створено робочу групу для підготовки акредитації освітніх 

програ~ за рівнем вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 

081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». Розроблено план заходів 
щодо підготовки до акредитації освітніх програм (бакалавр/магістр за 
спеціальністю 081 «Право»). 
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IV. Наукова та науково-дослідна робота. 

Редакційно-видавнича робота 

4.1. Упродовж навчального року кафедрами та відділом організації 
наукової роботи велась робота із сприяння участі здобувачів вищої освіти у 
наукових конкурсах на кращі наукові дослідження. Здобувачами вищої 
освіти університету було прийнято участь в таких конкурсах : 

1) ІХ Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шеченка (м. Київ); 

2) Конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої 6Gвіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України. Курсантка 201 взводу О. Д. 
Арланова (науковий керівник - доцентка кафедри державно-правових 
дисциплін Загоруй Л.М.) здобула перемогу у номінації цивільне право. 

4.2. Працівники кафедр університету та співробітники НДЛ брали 
участь у наукових заходах, присвячених актуальним питанням 

юриспруденції, проблемам протидії організованій злочинності та корупції, 
боротьби зі злочинністю тощо. Деталі містяться у звіті про виконання плану 
НД і ДКР кафедр за 2019 р. та пояснювальній записці до нього. 

4.3, 4.4. Відділом організації наукової роботи та керівниками кафедр 
здійснюється постійний контроль за науково-дослідною роботою кафедр. 

Також, відділом організації наукової роботи та завідувачем НДЛ 
О.О. Дудоровим здійснюється постійний контроль за науково-дослідною 
роботою НДЛ, проводиться аналіз виконаної роботи. Стан і результати 
науково-дослідної роботи науково-педагогічного складу розглядаються на 
засіданнях кафедр та засідання НДЛ. 

Науково-дослідна робота в Луганському державному університеті 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в звітному періоді проводилась 
відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про вищу освіту», наказів МВС України «Про організацію наукової 
діяльності в системі МВС України» від 15.05.2007 № 154, «Про затвердження 
Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на період 2015-2019 років» від 16.03.2015 № 275, 
«Про організацію та порядок проведення конкурсів» від 26.01.2008 № 33, 
«Про затвердження Положення про правове, організаційне та методичне 
забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і 
студентів» від 12.03.2009 № 109, розпоряджень МВС України «Щодо 
посилення зв'язку відомчої науки з практичною діяльністю підрозділів МВС 
України» від 10.09.2003 № 461, «Про покращення стану професійної 
підготовки фахівців для слідчих підрозділів» від 15.11.2010 № 1060, річних 
планів НД та ДКР кафедр, наказів ректора, доручень проректора, рішень 
Вченої ради та ректорату університету. 

Науково-дослідні роботи здійснювались силами 7 кафедр та 1 науково
дослідної лабораторії. 
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Планом НД і ДКР університету на 2019 рік було передбачено виконання 
науково-дослідних робіт, спрямованих на наукове забезпечення навчального 

процесу, практичної діяльності в органах Національної поліції та професійної 

підготовки в системі МВС України. На його виконання та позапланово 

опубліковано: монографій - 4, навчальних, навчально-методичних посібників, 
підручників та практикумів - 12; методичних рекомендацій для працівників 
практичних підрозділів-б, інших видів наукової продукції (матеріали наукових 

конференцій, семінарів, аналітичних матеріалів тощо) - 8. 
. Минулорічні показники (2018 рік): монографій - 3, навчальних та 

.mшчаль.но-методичних посібників - 9; методичних рекомендацій для 

працівнИків практичних підрозділів - 6, інших видів науково}' продукції 

(матеріали наукових конференцій, семінарів, аналітичних матеріалів тощо)- 5. 
Крім того, науковими та науково-педагогічними співробітниками 

університету опубліковано 119 статей та наукових доповідей, у тому числі 50 
у фахових виданнях та 8 - у закордонних виданнях. 

Відповідно в 2018 році , науковими та науково-педагогічними 

співробітниками університету опубліковано 111 статей та наукових доповідей, 
у тому числі 42 у фахових виданнях та J - у закордонних виданнях, які 

індексуються Scopus. 
Кількість спільних наукових розробок за звітний період за участю 

nредставників практичних підрозділів Національної поліції, МВС, суду, 

прокуратури, органів місцевого самоврядування (ДКР МВС України, ГУІШ 

України в Луганській області, ГУНП України в Миколаївській області), інших 

навчальних закладів та науково-дослідних установ (Державний науково

дослідний інститут МВС України) складає 8 тем. 
У конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ЗБО МВС України у 2019 році наукова робота курсанта 2-го 

курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Артема Казюкалова на тему: «Обіг канабісу в Україні: межі кримінально

правового реагування» посіла І місце (керівник: старший викладач кафедри, 

кандидат юридичних наук Одинцова О.В.). 

Також, наукові та науково-педагогічні співробітники університету взяли 

участь у створенні 4 науково-практичних коментарів до законів та кодексів, 
зокрема: 

1) Дудоров О.О. Злочин, його види та стадії (коментарі до статей 13-
17). Звільнення від кримінальної відповідальності. Призначення покарання (у 
співавторстві з Є.О. Письменським). Звільнення від покарання та його 

відбування (коментарі до статей 85-87-у співавторстві з Є.О. Письменським). 

Злочини проти життя та здоров'я особи (коментарі до статей 130-134, 138-
140). Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 
Злочини проти власності (коментарі до статей 188-1, ст. 197-1). Злочини у 
сфері господарської діяльності (коментарі до статей 201, 201-1, 203-1-205-1, 
206-2, 209-213, 216, 218-1 , 220-1-222, 229, 233). Злочини проти довкілля. 
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
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органів місцевого самоврядування та об' єднань громадян (коментарі до 
статей 350, 356-358, 360, а також до ст. 354 - у співавторстві з М.І. 

Хавронюком). Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (коментарі до статей 368, 
368-3, 368-4, 369 - у співавторстві З М.І. Хавронюком). Злочини проти 

правосуддя (коментар до ст. 388) // Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України/ за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. -
11-те вид., переробл. та допов. - К. : БД «Дакор», 2019. - С. 57- 74, 125-149, 
175-:-219, 255-262, 400-415, 421-430, 465-493, 592- 599, 623-633, 644-679, 
682-74р, 748-763, 779-785, 796-875, 1085-1087, 1094- 1100, 1114-1127, 
1130-1 132, 1172-1179, 1183- 1195, 1237- 1244. 

2) Законодавство про обіг зброї та вибухових речовин в Україні: 
збірник нормативно-правових актів І упоряд.:В.М. Комарницький, М.І. 

Єрофеєв; Луган. держ. ун-т внутр.справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: 

РВВ ЛДУВС ім.Е.0.Дідоренка, 2019. 920 с 
3) Дудоров О.О. «Відповідальність за домашнє . насильство 1 

насильство за ознакою статі» підготовлено науково-практичний коментар 

новел Кримінального кодексу України «Відповідальність за домашнє 
насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар 

новел Кримінального кодексу України)». Київ : Ваіте, 2019. 288 с. 
4) Дудоров О.О. Узагальнення судової практики у справах про 

адміністративні правопорушення, пов' язані з корупцією (статті 172-4 172-9 
КУпАП). Київ: ЦІІІІР, 2019. 253 с. 

Упродовж 2019 року здобувачамИ університету успішно захищено 1 
кандидатське дисертаційне дослідження юридичноl" спрямованості та 1 
дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 

12 грудня 2019 року проведено міжкафедральний семінар з обговорення 

дисертаційного дослідження. 

Письменський Є.О. як член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді протягом звітного періоду брав участь у її роботі , 

підготувавши десять наукових висновків за запитами Верховного Суду. 

Іваницьким С.О. підготовлено письмову наукову позицію до 

Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до 

Конституції України (реєстр. № 1013). 
З метою організації і проведення науково-дослідної роботи 

перемінного складу в університеті у звітному періоді проводились підсумкові 

наукові конференції та семінари. -
Протягом 2019 року університетом було проведено 9 наукових заходів 

(конференції, семінари), з яких 1 - всеукраі'нський : 
1) Перший етап ХХ Міжнародного конкурсу з українськоі~ мови імені 

Петра Яцика (листопад 2019 р.); 
2) Науково-практична конференція «Поліція для громади і громада 

для поліції» (квітень 2020 р.); 
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З) До Дня слов'янської писемності та культури проведено підсумкову 

конференцію «Духовність через призму слов' янських мов, літератур» 

(травень 2020 р.); 

4) Круглий стіл присвячений «28 квітня - День охорони праці» 

(травень 2020 р.); · 
5) Круглий стіл «Визначення корупційних ризиків у діяльності 

МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (травень 

2020 р.); 
. . 6) Постійно діючий семінар «Діяльність підрозділів кримінальної 

поліції . щодо попередження, припинення та розслідування злочинів у 

сучасних. умовах» за темою «Діяльність підрозділів Національної поліції 

України щодо протидії правопорушенням, пов'язаним з корупцією» (травень 

2020 р.); 
7) Міжвишівський круглий стіл «Культура вербальної презентації в 

Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми» (листопад 2019 
р.); 

8) Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у 
контексті реформи децентралізації в Україні» (грудень 2019 р.); 

Кафедрою Іноземних мов було проведено проєкт «Community 
Policing». 

Відділом організації наукової роботи та кер1вниками кафедр 

забезпечено проведення 1-й туру Конкурсу наукових робіт курсантів, 

слухачів та студентів ЗБО МВС. 

4.5. Для координації наукової ро()оти курсантів, студентів та слухачів 
працюють шість наукових гуртків. 

1. Кафедра професійних та спеціальних дисциплін факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України ЛДУВС 

ім. В.О. Дідоренка: гурток «Захист та безпека життєдіяльності громадянина 

України»; керівник: к.т.н., доцент Болоташвілі З.У. 

2. Кафедра організації правоохоронних та судових органів факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України ЛДУВС ім. 

Е.О. Дідоренка: керівник: к.ю.н. Морозов Д.А. 

З. Кафедра державно-правових дисциплін загальноуніверситетських 

кафедр ЛДУВС ім. В.О. Дідоренка: керівник: д.ю.н. Любчик О.А. 

4. Кафедра юридичної лінгвістики та документознавства 

загальноуніверситетських кафедр ЛДУВС ім. В.О. Дідоренка: гурток "Lingua 
Iuris - Україна»; керівник: к.філол.н., доц. Максименко О.В. 

5. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін і професійної 

психології загальноуніверситетських кафедр ЛДУВС ім. В.О. Дідоренка: 

історико-дослідний курсантсько-студентський гурток «Чорна рада», керівник 

: к.іст.н., Пилипенко В.В. 
6. Кафедра кримінально-правових дисциплін факультету підготовки 

фахівців для підрозд1шв Національної полщн України ЛДУВС 
ім. Е.0. Дідоренка: керівник: викладач кафедри Осика М.І. 
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Підставами обрання тем наукових досліджень та наукових заходів 
стала їхня актуальність, на що вказує наявність розроблених проектів 

законодавчих та інших нормативних актів. Науково-дослідні роботи, 

виконані за звітний період, узгоджені з . Пріоритетними напрямами наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 років, які затверджені наказом tvffiC України від 16.03.2015 № 275, а 
також Законом України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» і Пріоритетними напрямами розвитку правової 

11ауки на 2016-2020 рр., затвердженими постановою загальних зборів 
НАПрН-України від 3 березня 2016 р. 

4.6. У звітному періоді наукові роботи, підготовлені науковцями 
університету брали участь у Конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та 

профорієнтаційну продукцію в апараті tvffiC, територіальних органах, 
закладах, установах i шдприємствах, що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ У країни, який проводився на базі 
Національної академії внутрішніх справ, а саме 

у номінації «Мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, 
навчальні відеопосібники тощо)» посів І-е місце інтегрований навчально
практичний посібник: Протидія злочинам у сфері використання 

інформаційних технологій І [М В. Карчевський, В. В. Коваленко, В. Є. Комлєв 
та ін.}; за ред. М В. Карчевського. Харків: Право, 2019. 188 с. 

у номінації «Виробничо-практичні видання (практичні посібники, 
практичні порадники, методичні посібники, пам'ятки, програми)» посів ІІІ-е 

місце практичний порадник: Злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи (основні положення кримінально-правової 

характеристики) І Дудоров О. О. Сєверодонецьк: РВВ ЛДУВС ім. 
Е.О.Дідоренка, 2018. 92 с. 

у номінації «Наукові періодичні видання (наукові журнали, збірники 
наукових праць, зокрема електронні)» посів IV-e місце науково-теоретичний 
журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка». 

4.7. Кафедра кримінально-правових дисциплін організувала та провела 
16 січня 2020 р. науково-методичний семінар «lнноватика в· підготовці 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» 

4.8. З метою забезпечення ефективної організації науково-дослідної 
роботи було оновлено на засіданнях кафедр тематику наукових досліджень 
на 2019-2020 н.р., враховуючи можливості проведення межкафедральних 
досліджень із призначенням конкретних виконавців з кожної теми (підтеми). 

4.10. Всеукраїнський фестиваль науки не відбувся через запровадження 
карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 
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4.11. Забезпеqено проведення науковими та науково-педагогічними 

працівниками університету, здобувачами вищої освіти наукових досліджень з 

актуальних питань правової науки, а також діяльності Національної поліції. 

Деталі містить звіт про виконання планУ. НДіДКР та пояснювальна записка до 

нього. 

4.12. Продовжено практику проведення наукових конференцій за 

підсумками вивчення профільних навчальних дисциплін та підготовки 

обдарованої молоді до участі в міжвузівських конференціях, конкурсах усіх 

11івнів (регіональних, всеукраїнських, міжнародних). Під керівництвом 
викладач.ів кафедр університету здобувачами вищої освіти видано друком 

понад 40 публікацій. Деталі містить звіт про виконання плану НДіДКР та 
пояснювальна записка до нього . 

4.13. Кафедра кримінально-правових дисциплін, державно-правових 

дисциплін, кафедра організації правоохоронних та судових органів, кафедра 

спеціальних дисциплін та домедичної підготовки провели 1-й туру конкурсу 

наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗБО 

МВС України відповідно до профільних номінацій (грудень 2019 р.) 

4.14. Активізовано науково-педагогічних працівників факультету щодо 

публікації статей і тез у журналах, які індексуються БД Scopus та Web of 
Science. Як результат цієї роботи завідувачем кафедри кримінально-правових 

дисциплін опубліковано одну статтю, завідувачем кафедри державно

nравови:х дисциплін подано для публікації у відповідних видання три статті . 

Деталі містить звіт про виконання плану НДіДКР та пояснювальна записка до 

нього. 

4.15 . Забезпечено підготовку та видання друкованої продукції, 

відповідно до планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

університету на 2019 р. та 2020 р. Деталі містить звіт про виконання плану 
НДіДКР та пояснювальна записка до нього. 

4.16. У 2019-2020 н.р. було підготовлено до друку та видано 4 чергові 
випуски науково-теоретичного журналу «Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка». 
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V.Кадрова,виховна, соціально-культурна,психопрофілактична 

робота. 

5.1. Відповjдно до доручень МВС та з метою покращення організаційно
штатної структури надсилались пропозиції до ДП МВС. 

5.2. З метою всебічного вивчення особистісних якостей курсантів, рівня 

їхньої готовності до умов навчання та служби у ЗВО МВС України на початку 

навчального року ВПЗ ВКЗ здійснено додаткове психощагностичне 

обстеження курсантів-першокурсників. У сього психодіагностичним 

обс:rеженням було охоплено 125 курсантів першого курсу, що становить 100% 
від за_гальної кількості курсантів-першокурсників. За результатами 

проведених психодіагностичних вивчень, осіб, які не відповідають вимогам 

навчання та служби у ЗВО МВС України, не виявлено. 

5.3. Укладено сто двадцять п'ять договорів (в трьох екземплярах) з 
курсантами набору 2019 року, чотирнадцять договорів (в трьох екземплярах) 
зі слухачами магістратури, п'ять договорів (в трьох екземплярах) з ад'юнктами 

денної форми навчання один договір (в трьох екземплярах )зі студенткою яка 

була зарахована на 2-й курс навчання 

5.4. У грудні 2019 року підрозділами та кафедрами університету 

підготовлено графіки чергових відпусток співробітників університету на 2020 
р1к. 

5.5. Забезпечено щотижневе проведення занять у системі службової 
ПІДГОТОВКИ. 

У системі службової підготовки продовжено вивчення постійним 
. . "' . . - . 

складом уюверситету докуменпв щодо змщнення дисципшни и законност1, 

запобігання надзвичайним подіям, попередження злочинних і корупційних 

діянь серед особового складу, забезпечення особистої безпеки й підвищення 

професійної майстерності, реформування освітньої діяльності МВС України 

та Національної поліції. На виконання вимог МВС України та Національної 

поліції продовжено проведення профілактичної роботи щодо недопущення 

фактів порушення службової дисципліни та законності співробітниками 

уюверситету. 

У системі службової підготовки проведено заняття щодо вивчення 

постійним складом університету документів щодо зміцнення дисципліни й 

законності, запобігання надзвичайним подіям, попередження злочинних і 

корупційних діянь серед особового складу, забезпечення особистої безпеки й 

підвищення професійної майстерності, реформування освітньої діяльності 

МВС України та Національної поліції. 

У жовтні 2019 року проведені підсумкові заліки зі службової підготовки . . . 
пращвниюв уюверситету. 

5.6. У січні 2020 року підготовлено планову документацію з організації 
службової підготовки з працівниками університету у 2020 році. 

5. 7. Проведено інвентаризацію та відпрацювання особових справ 

постійного та перемінного складу університету . 

5.8. Здійснено роботу щодо добору і залучення до праці в університеті 

кваліфікованих кадр1в Національної полщ11, науково-педагопчних 
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працівників вищих навчальних закладів (особливо з науковими ступенями та 

вченими званнями). 

Станом на 01.08.2020 в університеті укомплектовано 152 (сто п'ятдесят 

дві) посади. 

На даний час керівництвом університету вивчаються кандидати щодо 

можливості в подальшому призначення їх на вакантні посади в ЛДУВС імені 

Е.О. Дідоренка. 

5.9. Психологічною службою заплановані й проведено заходи, 

спрямовані на вивчення, супроводження й полегшення процесу адаптації 

курсаю::ів до нових умов навчання й несіння служби. Процес супроводу 

перебігу' · адаптації спрямований на вивчення складових соціально

психологічної адаптації: професійної, соціальноУ, фізіологічної, психологічної 

адаптації. Для вивчення показників було розроблено Анкету щодо виявлення 

проблем адаптації до нових умов навчання, несіння служби, проживання в 

гуртожитку. Дослідження проводилося методом спостереження, анкетування, 

індивідуальних і групових бесід, тестування. За результатами проведеної 

роботи складена аналітична довідка та надані висновки щодо задоволеності 

курсантами умовами навчання й служби, відносинами в курсантському 
. . . . . . 

колектив~, взаєморозум1нням ~з науково-педагопчними прац1вниками i т.п. 

Згідно з планом роботи з курсантами були проведені заняття з 

елементами тренінгу міні-лекції, індивідуальні співбесіди, спостереження за 

поведінкою курсантів під час несіння служби, навчальних занять, вільного 

часу, групова психодіагностика, анкетування щодо виявлення мотивів вибору 

професії правоохоронця. ~ 

Враховуючи особливість перебігу навчально-виховного процесу у 2019-

2020 навчальному році, а саме впровадження карантинних заходів, які внесли 

корективи у діяльність ВПЗ ВКЗ та відповідно до методичних рекомендацій 

відділу психологічного супроводження ДП МВС та з метою моніторингу 

актуального психологічного стану осіб перемінного складу у період з 

14.05.2020 до 16.05.2020 було проведено діагностування в дистанційному 

режимі. Тестуванням було охоплено 255 осіб. 
За результатами діагностики складено аналітичну довідку, заплановані 

індивідуальні консультації для тих, курсантів, які мають низький рівень опору 

стресу чи підвищений рівень тривожності. 

5.10. Відповідно до вимог наказу МВС України від 06.02.2019 № 88 

«Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення 

поліцейських, працівників Національної поліції та курсантів (слухачів) 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських» та інших нормативних документів МВС України, 

які регламентують діяльність служби психологічного забезпечення у ЗБО зі 

специфічними умовами навчання МВС України, та плану роботи ВПЗ ВКЗ 

керівництву структурних підрозділів університету надається допомога з 

питань психолого-педагопчного супроводження навчально-виховного 

процесу та службової діяльності у ЗБО у разі нагальних проблем чи за 
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запитом. Питання психолого-педагогічного супроводження освітнього 

процесу в університеті щоквартально розглядаються на засіданнях ректорату. 

5.11. На виконання вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України 
від 06 лютого 2019 року № 88 «Про Порядок організації системи 

психологічного забезпечення поліцейсьkих, працівників Національної поліції 

України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» та з метою 

підтримки та оптимізації соціально-психологічного клімату в підрозділах 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка та доручення т.в.о. ректора Луганського 

державного університету імені Е.О. Дідоренка № 69 від 26.12.2019 року Про 

організа:Цію вивчення соціально-психологічного клімату в підрозділах 

університету відділенням психологічного забезпечення організовано та 

проведено анкетування постійного складу з метою вивчення СПК. За 

результатами дослідження встановлено, що загальний стан соціально

психологічного клімату в Луганському державному університеті внутрішніх 

справ має позитивні тенденції, є стабільним; мають місце проблеми, пов' язані 

з психічним і фізичним перевантаженням співробітників, причиною чого є 

частковий некомплект підрозділів та нерівномірність забезпечення роботою. 

Випадків негативного рівня соціально-психологічного клімату в підрозділах 

університету в поточному році виявлено не було. 

30.01.2020 проведено соціометричне дослідження серед осіб 

перемінного складу ЛДУВС імені Е.О . Дідоренка у 2019-2020 навчальному 

році з метою визначення внутрішньо групових взаємодій між курсантами, а - . " . . 
також визначення статусу и рот кожного курсанта в колектив~, шдготовлено 

аналітичну довідку та ознайомлно із результатами декана факультету 

підготовки фахівців для Національної поліції України та фахівців, яю 

безпосередньо праціють із перемінним складом. 

5.12. З метою здшснення моніторингу психоемоційного та 

психофізіологічного стану співробітників університету 12.11 2019 року 

проведено експрес-діагностичне вивчення осіб постійного складу. За 

результатами діагностики надано індивідуальні консультації. 

Додатково: 

Враховуючи особливість перебігу робочого у 2019-2020 навчальному 
. . . 

рощ, а саме впровадження карантинних захощв, яю внесли корективи у 

діяльність ВПЗ ВКЗ та відповідно до методичних рекомендацій відділу 

психологічного супроводження ДП МВС та з метою моніторингу актуального 

психологічного стану осіб постійного складу у період з 14.05.2020 до 

16.05.2020 було проведено діагностування в дистанційному режимі. 

Тестуванням було охоплено 30 осіб. 
5.13. На виконання вимог листа ДП МВС України № 16085/22-2020 від 

22.05.2020 Про направлення методичних рекомендацій для проведення 

психодіагностичного вивчення категорій управлінського складу та відповідно 

до пункту 8 розділу VII Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 693-р 
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щодо розроблення психологічного профілю управлінського складу для 

використання в межах загального психологічного тестування в Луганському 

державному університеті внутрішніх справ імені Е.0. Дідорен:ка було 

проведено психологічне тестування серед осіб управлінського персоналу (за 

категоріями). 
5.14. Надзвичайних подій за фактами загибелі працівників університету 

унаслідок самогубств не було. 

5.15. У зв) язку з відсутністю можливості закріплення табельної зброї за 
осо.бами постійного складу університету, проходження тестування у ВПЗ ВКЗ 

ЛДУВG імені Е.0. Дідоренка співробітників відділу та чергової частини перед 

закріпленням табельної зброї не проводиться. 

5.16. Згідно з нормативними вимогами МВС України та Протоколами 
персонального розподілу випускників факультету з підготовки фахівців за 

державним замовленням у 2020 році у квітні-травні було проведено розподіл 
97 курсантів до ГУНП й УШІ Луганської області. 

5.17. Заходи, передбачені підпунктами 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, v 
5.17.5, 5.17.6 не проводилися у зв)язку з карантинними обмеженнями. 

5.18. Участь у міських заходах, приурочених до пам'ятних дат не 
приймали у зв' язку з карантинними обмеженнями. \І 

5.19. Забезпечено постійний контроль за дотриманням правил 
. . . 

внутр1шнього розпорядку в уюверситет1 та дотриманням правил носшня 

військового однострою та статутних вимог. 

Кожного останнього четверга місяця у 2019-2020 навчальному році 
проводився «День дисципліни» відповідно до Методичних рекомендацій МВС 

України щодо проведення в органах та підрозділах внутрішніх справ Дня 

дисципліни від 31.12.2010, дотримання вимог наказ МВС від 26.01.2016 № 50 
«Про затвердження Положення про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції Украі'ни». 
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6.1. У системі службової підготовки, в тематичному плані зі службової 
підготовки, відповідно до наказу МВС № 51від21.01 .2020 «Про затвердження 

Змін до Положення про організаціЮ службової підготовки працівників 
Національної поліції У країни у частині загальнопрофільної підготовки» 

заплановані заняття ( 6 год), спрямовані на набуття і вдосконалення 

поліцейським умінь та навичок практичного застосування теоретичних знань 

щодо формування психологічної надійності та стійкості, готовності до дій у 
' 
ситуація~ різних ступенів ризику, але у зв'язку із введенням карантинних 

заходів заняття на теперішній час не проведено. 

6.2. Згідно з нормативними вимогами МВС У країни та з Планом заходів 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка щодо запобігання та протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин серед особового складу ВНЗ на 

2019-2020 н.р., продовжено роботу, спрямовану на протидію 

розповсюдженню та вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин 

серед осіб постійного й перемінного складу університету. 

6.3. Постійно забезпечується контроль за станом функціонування 

пропускного режиму на території університету. 

· 6.4. На виконання пункту 2.5.1 Положення про практичну підготовку 
слухачів та курсантів вищих навчальних заходів МВС України, затвердженого 

наказом МВС України від 27.06.2013 No 621, відповідно до наказу МВС 
України від 24.03.2020 р. № 285 «Про залучення особового складу закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, юсі здійснюють підготовку 

поліцейських до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку» 

курсанти 2-го та З-го курсів були направлені до територіальних підрозділів 

ГУНП в Луганській області і залучені до заходів з публічно1· безпеки і порядку, 

спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
Протягом навчального року особовий склад університету до заходів із 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заходів у м. 

Сєверодонецьк не залучався. 

6.5. Щомісяця начальником відділу організації служби А. Піньковським 
готуються відповідні графіки щодо організації служби добового наряду 

чергової частини. 

6.6. Проведено коригування оперативного плану «Оборона». 
6.7. На виконання вимог Наказу МВС України у І семестрі 2019-2020 н.р. 

щоквартально (18.09.2019 р., 13.12.2019 р.) проводились навчальні тренування 
дій перемінного складу університету за оперативним планом «Оборона». УІІ 

семестрі 2019-2020 н.р. навчальні тренування дій перемінного складу 

університету за оперативним планом «Оборона» не проводились у зв' язку із 

запровадженням карантинних заходш, спрямованих на запобігання 
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поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

6.8. Упродовж навчального року систематично проводяться контрольні 
обстеження курсантських гуртожитк~в начальником відділу організації 
служби А.В. Піньковським, начальником ФПФП lШ України В.С. Бондарем . . 
та керІВництвом курс1в. 

6.9. Відповідно до доручень та вказівок МВС щопонеділка проводяться 
заняття в системі службової підготовки. У зв'язку із запровадженням 
карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території 
України_ гострої респіраторної хвороби COVID-J 9, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, протягом карантину заняття в системі службової 
підготовки, крім вогневої підготовки та фізичноj· підготовки проводились 
дистанційно. 

6.10. Відповідальні особи постійний забезпечують контроль за . . . 
дотриманням правил внутр1ш:нього розпорядку в уюверситет1 та дотриманням 

правил носіння військового однострою та статутних вимог. 

6.11. Упродовж 2019-2020 навчального року начальником відділу 
кадрового забезпечення, завідувачами кафедр та начальниками відд1шв 
структурних підрозділів було забезпечено виконання особовим складом 
уюверситету: 

- вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», 
«Про національну полщ1ю», Положення про Національну полщ1ю 
затвердженого постановою Кабінету Міиістрів України від 28 жовтня 2015 р. 
№ 877, Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691/2015 «Про 
перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, 
установах та оргаюзащях»; 

- наказів МВС України та ЛДУВС імені Е .О. Дідоренка щодо заборони 
керування транспортними засобами без необхідних документів, дотримання 
Правил дорожнього руху України та виключення фактів вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних і психотропних речовин; наказу МВС 
України від 16.03.2007 № 81 «Про заходи щодо зміцнення дисципліни і 
законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, 
пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового складу»; 

- вимог керівництва МВС України та ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка щодо 
надання інформації до відділу кадрового забезпечення про наявність 
мисливської вогнепальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів гумовими 
кулями, газових пістолетів та транспортних засобів у підлеглих працівників. 

6.12. Кожного останнього четверга місяця у 2019-2020 н.р., крім періоду, 
на який було запроваджено карантинні заходи, спрямовані на запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проводився «День дисципліни» 
відповідно до Методичних рекомендацій МВС У країни щодо проведення в 
органах та підрозділах внутрішніх справ Дня дисципліни від 31.12.2010, 
дотримання вимог наказ МВС від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження 
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Положення про організацію службової підготовки працівників Національної 
поліції України». 

6.13. Щоквартально до 1 О числа звітного періоду здійснюється аналіз 
дисциплінарної практики з метою покращення дисципліни серед постійного та 

перемінного складу відповідно до вимdг наказу МВС України від 24.10.2012 
№ 948 та вказівки МВС України від 11.07.2013 № 6/1/3-3785. 

6.14. У системі службової підготовки продовжено вивчення постійним 
складом університету документів щодо зміцнення дисципліни й законності, 
зап-обігання надзвичайним подіям, попередження злочинних і корупційних 

Діянь серед особового складу, забезпечення особистої безпеки й підвищення 
професійної майстерності, реформування освітньої діяльності МВС Укра1·ни 
та Національної поліції. У жовтні 2019 року проведені підсумкові заліки зі 
службової підготовки працівників університету. 

6.15. На виконання вимог МВС У країни та Національної поліції 
продовжено проведення профілактичної роботи щодо недопущення фактів 
порушення службової дисципшни та законност1 співробітниками 
ущ верситету. 

6.16. Забезпечено своєчасне та яюсне проведення службових 
розслідувань за фактами порушень особами рядового і начальницького складу 

службової дисципліни, законодавства та інших надзвичайних подій за участю 
особового складу відповідно до вимог Наказу МВС У кра1·ни від 07.11.2018 № 
893. 

6.17. До відома особового складу університету щокварталу доводяться 
. . . . 

судоВl р1шення в справах про порушення дисципшни та законност1 

співробітниками МВС України. 

6.18. Відповідно до затвердженого тематичного плану проводяться . . . . 
заняття з режиму секретност1 з працшниками ун1верситету, яю мають допуск .. . 
до державно~ таємнищ. 

6.19. Відповідно до Плану охорони державної таємниці у 2019-2020 
році проводилася перевірка та здійснювався контроль за станом забезпечення 
режиму секретності, дотримання вимог Закону Украі·ни «Про державну 

таємницю» від 21. О 1.1994 і «Порядку організації та забезпечення режиму 
секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого постановою КМУ 
від 18.12.2013 №939. 
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VII. Зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації. 
Профорієнтаційна діяльність. 

7.1.-7.9. За навчальний рік (2019-2020) провідним фахівцем у зв'язках з 
громадськістю було підготовлено: 

245 інформаційних матеріалів в рубрику «Новини» на офіційний 
сайт університету; 

634 публікацій на офіційні сторінки в соціальних мережах 
F ac.ebook, Instagram та Telegram; 

. Зорганізовано 7 виступів курсантів та студентів на радіостанції 49 
паралель· у програмі «Студенти про»; 

Зорганізовано та надано інформацію ЗМІ з метою підготовки 25 
телевізійних сюжетів на центральних, обласних та місцевих телеканалах; 

Підготовлено та надано інформацію для преси з метою публікації 
8 матеріалів про діяльність університету у всеукраїнських та регіональних 
друкованих ЗМІ; 

Підготовлено 16 інформаційних, 1мщжевих та рекламних . . . . . 
вщеоролиюв про д1яльюсть уюверситету; 

Створено ТеІеgrаm-канал для підготовки до ЗНО 
ЗнатиКруто https://t.me/ZnatuKп1to, на якому розміщено 1 ОО матеріал; 

Створено спільно зі старшою викладачкою кафедри соціально
гуманітарних дисциплін Вікторією Пилипенко б відеоробіт з історії України 
для підготовки до ЗНО; 

Підготовлено спільно з к;!рсантами відеороботу на конкурс 
«Врятувати від забуття» - «Бельгійська спадщина»; 

З нагоди Дня пам'яті та примирення запроваджено проект 
відеоспогадів про ветеранів Другої світової війни; 

Протягом карантину забезпечена інформаційна пщтримка 
волонтерського руху; 

Організована інформаційна підтримка конференцій, круглих 
столів та інших всеукраїнських, обласних та міських заходів із залученням 
уюверситету; 

Налагоджені контакти з відповідними підрозділами міністерств, 
інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами; 

Налагоджене співробітництво з відповідними прес-службами інших 
організацій. 

Протягом 2019-2020 року з метою підвищення іміджу поліції серед 
населення , інформування громадян та учнів про діяльність ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка розроблено та розіслано до Головного управління, міських та 
районних відділів поліції, загальноосвітніх шкіл м. Сєвєродонецька та області, 
військкоматів агітаційні буклети з інформацією про університет та умовами 
вступу. 

Постійно діє офіційний сайт Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, на якому щоденно розміщується 
інформація про діяльність навчального закладу. На сайті університету постійно 



29 

оновлюється інформація щодо умов прийому до навчального закладу, порядку 

вступу, номера контактних телефонів суб'єктів профорієнтаційної роботи, 
телефонів довіри . 

На базі сайту працює форум де кожний бажаючий може отримати 

кваліфіковану відповідь на питання, Що цікавлять, або поспілкуватися з 

іншими користувачами . На головній сторінці можна подивитись відеоролики 

про діяльність ЗВО. 

Спільно з Департаментом освіти і науки Луганської області було 

розроблено та затверджено графік відвідування загальноосвітніх шкіл 

ЛугансJ?кої області та м. Сєвєроднецьк з метою проведення бесід з 
випускниками на предмет вступу до університету. Учням було роз'яснено . . . 
умови вступу до навчального закладу, надано вщповщ1 на питання стосовно 

навчання та особливостей служби в поліції, продемонстровано відеоролики 

про університет та шлях курсанта за час навчання. Зустрічі було проведено 

спільно з представниками місцевих відд1шв поліції. 

Проведено зустріч з добровольчими батальйонами, представниками 

патрульної поліції, учнями тренінгового центру та поліцейськими Луганської 

та ' Донецької області. В рамках вступної кампанії співробітникам було 
запропоновано навчання в Луганському державному університеті внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка на денній та заочній формах навчання для здобуття 
освітнього ступеню «Бакалавр» або «Магістр» та доктор філософії. 
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VІП. Міжнародне співробітництво 

8.1.-8.3. З метою проведення спільних наукових досліджень з 
актуальних проблем правоохоронної діяльності, особливо у галузі 
оперативно-розшукової діяльності, продовжено роботу щодо забезпечення 
тісної взаємодії із вищими навчальними закладами, науково-дослідними 
інститутами і лабораторіями, правоохоронними та правозахисними 
інституціями близького й далекого зарубіжжя. 

Продовжено роботу щодо реалізації Цjльової програми міжнародного 
співробітництва з обміну досвідом, участі фахівців системи МВС України у 
міжнародних семінарах, конференціях, нарадах з питань кадрового 
забезпечення правоохоронної діяльності, забезпечено доведення необхідної 
інформацїї до керівників структурних підрозділів. 

8.4. Узагальнено та проаналізовано інформацію про 
конференції, гранти, стипендії на навчання за кордоном. 
розміщена на сайті університету в рубриці «Новини». 

. . . 

. . 
м1жнародю 

Інформація 

Надавалась 
консультативна допомога пращвникам, студентам 1 слухачам уюверситету з 

пи1'ань учасп в зазначених заходах. 

8.5. Продовжено співробітництво з Інститутом міжнародного та 
зарубіжного кримінального права ім. М. Планка (м. Фрайбург, Німеччина), 
направлене на проведення спільних досліджень, публікування їх результатів, 
наукового консультування ад'юнктів і слухачів магістратури ЛДУВС імені 
Е.0. Дідоренка з актуальних проблем конфліктології, соціології та 
кримінології. 

8.6. Продовжуються консультацн ІЗ налагодження співробітництва з 
Гейдельберзькою вищою школою прикладних наук з метою проведення 
спільних досліджень з кримінології. 

8.7. Завідувач кафедри іноземних мов Краснопольський В.Е. та старший 
викладач кафедри іноземних мов Дубова Г.В. виконують обов'язки 
координаторів співробітництва з Агенством Європейського Союзу з 
підготовки співробітників правоохоронних органів (далі - CEPOL). Було 
проведено ознайомчий моніторинг платформи LEED CEPOL на предмет 
курсів та тренінгів, які можуть становити інтерес для ЗБО МВС, розроблені 
пропозиції стосовно співробітництва ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка та CEPOL. 

8.8. З урахуванням інтеграційного курсу України в світовий освітній, 
науковий та культурний простір продовжено практику залучення іноземних 
фахівців у галузі права для читання лекцій та участі у наукових заходах, що 
відбуваються у ЛДУВС імені Е .О. Дідоренка. 
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ІХ. Фінансове забезпечення. 

9.1. Проведена повна інвентаризація матеріальних цінностей зпдно 
наказу ЛДУВС ім. Е.0.Дідоренка № 356 від 31.10.2019. 

9.2. Фінансова та бюджетна звітність надана в установлені терміни до 
ДФОПМВС України. 

9.3. Фінансова та бюджетна звітність надана в установлені терміни до 
ГУДКСУ у Луганській області. 

. 9.4. Податкова звітність надана в установлені терміни. 
9.~. Статистична звітність надана в установлені терміни до Головного 

управління статистики у Луганській області. 

9.6. Внесені зміни до кошторисів. 
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Х. Матеріально-технічне, медичне та ресурсне забезпечення 

10.1.-10.3. Відповідно до статей 16, 18 та 61 Кодексу цивільного захисту 
України, наказу МВС України від 14.12.2014 року № 1417 «Про затвердження 
Правил пожежно1· безпеки України», постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.12.2003 року № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх 
наслідків», на виконання доручення МВС України від 08.02.2019 року № 
1742/05/25-2019 «Про посилення пожежної безпеки на об'єктах Міністерства 
вну.трішніх справ України у 2019 році» з метою підвищення протипожежної 
безпеки. будівель та територій Університету у звітний період вжито ряд 

практичних заходів спрямованих на зміцнення протипожежного стану 

об'єктів та приміщень ЗБО: 

- Проведено закупку первинних засобів пожежогасіння, згідно норм 

належносп. 

Організовано вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій будівлі 

Університету. 

- Проведено інструктажі з питань пожежної безпеки з перемінним 

особовим складом університету. 

- Забезпечено улаштування захисних протипожежних смуг, 

прибирання в літній період сухої рослинності та вітролому, заборонити 

випалювання сміття на території навчального закладу. 

Вжито практичних заходів, спрямованих на змщнення 

протипожежного стану об'єктів та приміщень закладу. 

- Проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників. 
Проведено вимір опору ізоляції силової та освітлювальної 

електромереж, спрацювання приладш захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання у будівлях за адресою: м. 

Сєвєродонецьк, ву л. Донецька, 1. 
10.4. Продовжено роботу з надання практичної та консультаційної . . . . 

допомоги шдроздшам уюверситету з1 встановлення та налагодження 

новітнього програмного забезпечення. 

10.5. Визначено потреби у предметах однострою для постійного 

особового складу, згідно норми №10 наказу МВС України № 767 від 

08.09.2017. Організовано закупівлю аксесуарів для однострою для постійного 
та перемінного особового складу університету. 

10.6. Щорічний медичний профілактичний огляд особового складу 
університету відкладено у зв' язку із запровадженням карантинних заходів в 

Укра1'ні. 

10.7. Проведено санітарно-просвітні заняття з перемінним особовим 
складом щодо профjлактики інфекційних захворювань (ГРВІ та грипу). 

Крім того, у жовтні 2019 року проведенj заняття з курсантами 1 курсу 
"Дотримання повсягденних санітарно-гігієнічних правил та норм при навчанні 

і побуті". 

У 2019 році до медико-санітарно]' частини університету звернулися 727 
курсантів: з простудними захворюваннями, а саме: ГРВІ (575 осіб); гострий 
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бронхіт, трахеїт (20 осіб); пневмонію (23 особи); ларингіт (6 осіб); ангіна (7 
осіб); загострення хронічного тонзіліту (18 осіб). У зв'язку з чим були . . . . 
nроведею заходи спрямоваю на шдвищення споживання вLтам1юв курсантами 

(забезпечення «Аскорбіновою кислотою», «Гексавітом» та вживанням цибулі 
у їдальні). Згідно Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та 
інших військових формувань, затверджених постановою КМУ № 426 від 29 
березня 2002 року, курсанти повинні забезпечуватись лолівітамінними 
препаратами типу «Гексавіт», що надало можливість провести вітамінізацію 
особового складу ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. 

У ререзні 2020 року (перед відправкою курсантів на карантин) проведені 
заняття;·щодо запобігання на короновірусну хворобу(СОVІD-19). 

У квітні 2020 року проведено онлайн опитування та інструктаж про 
заходи по запобіганню на короновірусну хворобу. 

10.8. Проведено ремонтні роботи, а саме: 
- Ремонт фасаду будівель. 
- Ремонт орендованих приміщень за адресою: м. Сєвєродонецьк, 

вул. Федоренко, 41. 
- Закупівля меблів для орендованих прим1щень за адресою: 

м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 41. 
Благоустрій прилеглої території Університету. 
Ремонт с.муги перешкоди. 

Установка відеоспостереження. 
Ремонт орендованих приміщень за адресою: м. Сєвєродонецьк, 

вул. Гоголя, 20. 
Закупівля ліжок та матраців для орендованих приміщень за адресою: 

м.Сєвєродонецьк,вул.Гоголя,20. 
10.9. Організовано й проведено серед здобувачів вищої освіти 

опитування щодо поінформованості з проблем ВІЛ/СНІДу, профілактики 
наркоманії та захворювань, які передаються статевим шляхом. 

10.10. Укладено угоди з газопостачальними, енергопостачальними 
організаціями на придбання відповідних ресурсів та води на 2019 рік. 

10.11. -10.13. При проведенні електронних закупівель тендерний комітет 
університету дотримується вимог законодавства Украі'ни в сфері 
антикорупційних дій. Також, при здійсненні закупівель відповідальна особа 
керується нормами Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 
25.12.2015 із змінами від 19.04.2020; Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII, а також іншими нормативно
правовими актами. 

Секретарем тендерного комітету, на виконання завдань і заходів 
Антикорупційних дій, в процесі проведення відкритих торгів в установленому 
порядку здійснюється перевірка документації учасників процедури закупівель 
на предмет дотримання антикорупційного законодавства. 

Згідно з річними планами закупівель на 2019 та 2020 роки протягом 
2019-2020 навчального року університетом застосовано 6 процедур відкритих 
торгів з придбання продуктів харчування (хлібопродуктів, свіжовипечених 
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хлібобулочних та кондитерських виробів, м'яса та м'ясопродуктів, фруктів та 

овочів) загальною вартістю 1790647,00 гривень, друкованих книг, аксесуарів 
для однострою (рукавичок чорних, аксельбантів, аксесуарів для одягу), 
побутової техніки (теплообмінників, холодильного обладнання, 

фільтрувальних пристроїв, кондиціонерів) загальною вартістю 97030,00 
гривень. 

Крім того, ведеться робота із здійснення ще 4 процедури відкритих 
торгів з придбання риби вартістю 377300,00 гривень, комп'ютерного 
обладнання, друкованих книг, побутової техніки (кондиціонеру з монтажем та 

технічним обслуговуванням), фармацевтичної продукції, послуг з ремонту і 
технічного обслуговування мототранспортних засобів 1 супутнього 

обладнання загальною вартістю 209150,00 гривень. 
З метою мінімізації корупційних ризиків Головою тендерного комітету 

Гавріш І.Л. постійно здійснюється контроль за проведенням публічних . . . 
закушвель, а саме : переюрена документащя стосовно проведення процедур 

публічних закупівель, щодо дотримання антикорупційного законодавства; 
здійснюються організаційні заходи використання системи електронних 

закупівель P1·0Zorro при проведенні процедури державних закупівель в 
університеті; постійно здійснюється оприлюднення звпш про укладені 

договори, відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель. 

Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг 1з застосуванням 

авторизованого електронного майданчик «e-tender» здійснюється у 

встановлею законом строки. 
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ХІ. Юридичний супровід діяльності університету 

11.1. Упродовж навчального року юридичним відділом університету 
подано претензії та позови про відшкодування витрат університету на 

утримання колишніх курсантів та молодших фахівців, які не відпрацювали в 

поліції три роки. 

11.2. За необхідності було прийнято участь в оновленні установчих 
документів університету (довідки ЄДРПОУ, витягів з ЄДР, колективного 

договору і статуту університету )ю 

11.3. У встановлені строки було підготовлено та направлено до інстанцій 
контролю. Інформацію про стан юридичної роботи за півріччя та за 

календарний рік (за встановленими формами). 
11.4. Протягом навчального року відділом кадрового забезпечення 

організовано роботу з розгляду позовних заяв до університету в порядку 

цивільного, господарського й адміністративного судочинства, забезпечено . . . . 
представництво штересш уюверситету в судових органах, державних та шших 

установах. 

Також, забезпечено юридичне супроводження фінансово-господарської . . . 
дrяльносп уюверситету, розгляду та реагування на звернення громадян, 

службових розслідувань фактів порушення службової дисципліни. 

Продовжено роботу щодо консультування співробітників університету з 

правових питань службової діяльності . 

Провідний фахівець 

з організаційно-аналітичної роб 

та контролю 

Завізували: 

Т.в.о. ректора 

полковник поліції 

Проректор 

Олександр ПУПИНШ 

Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 

В'ячеслав КІМ 
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