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ЗВІТ
ректора Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка «Про виконання Плану основних
заходів Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка на 2018-2019 навчальний рік»
План основних заходів Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2018-2019 навчальний рік 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 31 серпня 2018 року
(протокол № 1) та виконано у повному обсязі.
Розглянемо результати виконання основних завдань закладу вищої
освіти, які були зазначені в Плані у 2018-2019 навчальному році.
Організаційні заходи
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 02.10.18 № 250, 13 жовтня 2018 року 100 курсантівпершокурсників Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка присягли вірно й самовіддано служити українському народові.
26.10.2018, 25.01.2019 та 22.02.2019 проведені урочисті заходи з нагоди
приведення до Присяги поліцейського випускників ЛЦППП «Академія
поліції» за категоріями «Слідчі», «Оперуповноважені» та «Дільничні офіцери
поліції».
Також, в Університеті проведено заходи присвячені: Дню знань,
Міжнародному дню студента, Всеукраїнському тижню права, Всесвітньому
дню боротьби зі СНІДом, Дню Соборності України, Дню Героїв Небесної
Сотні, Міжнародному дню пам’яті Чорнобиля, Дню науки, Дню молоді, Дню
Конституції України, Дню Національної поліції України, Дню Незалежності
України, Дню української писемності та мови, Дню рідної мови, Дню
Шевченківських роковин, Дню слов’янської писемності та культури, Дню
Європи.
Своєчасно були проведені чергові випуски здобувачів вищої освіти
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.
Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка
відбулося 11 чергових засідань та 6 позачергових засідання, де було заслухано
питання, які охоплюють основні напрями діяльності університету, а саме:
організаційного, навчально-методичного, наукового характеру та роботу з
кадрами.
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Протягом звітного навчального року забезпечувалося виконання Закону
України «Про звернення громадян», за кожним зверненням проводилися
ретельні перевірки та надавалися відповіді заявникам у встановлені терміни.
За кожне півріччя проводився аналіз (узагальнення) стану розгляду звернень
громадян, запитів та звернень народних депутатів України у ЛДУВС імені
Е.О. Дідоренка. Узагальнювалася статистична інформація про стан розгляду
запитів на публічну інформацію у ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.
Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» здійснювались
заходи щодо забезпечення у структурних підрозділах університету безпечних
умов праці, недопущення нещасних випадків виробничого та невиробничого
характеру; своєчасно проводилось розслідування обставин нещасних випадків
у разі їх виникнення. Згідно звітів керівників структурних підрозділів
університету результати роботи за цим напрямом періодично розглядати на
засіданнях кафедр, структурних підрозділів та були відображені у протоколах
засідань.
Стан забезпечення режиму секретності в Університеті відповідає
вимогам нормативних документів, які регламентують діяльність, пов’язану з
державною таємницею; остання перевірка проводилась у листопаді 2018 року
співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській
областях. За результатами перевірки стан охорони державної таємниці в
університеті визнано таким, що відповідає вимогам законодавства. З метою
набуття можливості озвучення секретної інформації під час навчального
процесу режимне приміщення обладнане необхідними засобами для
проведення атестаційних робіт, проведено атестацію комплексу технічного
захисту інформації та зареєстровано в Адміністрації Держзв’язку України
відповідний акт. З 11 травня 2019 року проводяться заняття з озвученням
секретної інформації.
З метою отримання можливості обробки інформації з обмеженим
доступом за допомогою комп’ютерної техніки проведений перший етап –
створений та атестований комплекс технічного захисту, а саме: встановлено
засоби захисту інформації, фахівцями МВС України проведено вимірювання,
ВРСДЗ підготовлений пакет документів для проведення атестаційних робіт,
проведено атестацію комплексу технічного захисту інформації та
зареєстровано в Адміністрації Держзв’язку України відповідний акт. В даний
час триває другий етап створення комплексної системи захисту інформації, а
саме підготовка пакету документів, який передує дослідній експлуатації.
Відповідно до наказу ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка від 10.08.2018 № 165
«Про організацію, підготовку та проведення табірного збору з курсантами 1го курсу набору 2018 року» в період з 11.08.2018 по 09.09.2018 був проведений
табірний збір з курсантами 1-го курсу набору 2018 року. Табірний збір було
проведено на території туристичної бази відпочинку «Зоря» м. Кремінна
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
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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 поточними дисциплінами навчання, внутрішнього
порядку та службової дисципліни.
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.
Навчально-методична робота
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. Е.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».
У 2018-2019 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».
Завчасно були підготовлені відповідні програми практики та укладені угоди з
ГУНП в Луганській області, Луганським апеляційним судом, управлінням
юстиції в Луганській області.
Протягом навчального року керівники кафедр здійснювали постійний
педагогічний контроль за проведенням занять науково-педагогічними
працівниками кафедр. Загальна бібліотека Університету поповнювнюється і
наразі складає 2425 електронних примірників навчальної та наукової
літератури. Також у вільному доступі мережі Інтернет налічується більше 100
тисяч повнотекстових електронних підручників, посібників та іншої
літератури, що використовується у локальній мережі університету на підставі
ст.ст. 21-25 Закону України «Про авторське право та суміжні права» за
принципом «сумлінного використання». Разом із електронною бібліотекою у
2018 році на сайті дистанційного навчання була створена база даних інтернетпосилань для навчального процессу. Станом на 26.03.2019 р. база даних
налічує 2545 посилань на різні електронні ресурси (посібники, наукові статті,
закони тощо). Бібліотека Миколаївського відділення факультету заочнодистанційного навчання ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, окрім, власного
книжкового фонду, також має доступ до електронних інформаційних ресурсів
університету. Зараз триває процес перенесення наявних ресурсів на Інтернетплатформу та вирішення організаційно-технічних питань пов’язаних із
початком роботи сайту dspace.lduvs.edu.ua.
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У поточному навчальному році здійснювалось виконання дипломних
робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр», закріпленими за кафедрами.
Теми робіт були затверджені на засіданнях кафедр.
У 2019 році здійснено замовлення та видачу документів про вищу освіту
для усіх категорій випускників.
Звіти про виконання навчального навантаження за 2018 – 2019 н.р.
підготовлені і затверджені на засіданнях кафедр у липні 2019 року. Відповідно
до рішення вченої ради від 26.06.2019 навчальне навантаження кафедр на 2019
– 2020 н.р. планується розглянути і затвердити на першому засіданні кафедр в
наступному навчальному році.
Наукові досягнення та навчально-методичний досвід зарубіжних та
вітчизняних спеціалізованих навчальних закладів і наукових установ
використовувався працівниками кафедри під час підготовки навчальнометодичних комплексів на поточний навчальний рік, а також при розробленні
нових форм дистанційного навчання.
Упровадження інноваційних форм організації навчального процесу є
пріоритетом у діяльності кафедр університету. У поточному році за участі
працівників кафедр продовжилась робота з вдосконалення роботи порталу
дистанційного навчання університету.
Упровадження інноваційних форм організації навчального процесу є
пріоритетом у діяльності кафедр університету. У поточному році за участі її
працівників продовжилась робота з вдосконалення роботи порталу
дистанційного навчання університету (http://lduvs.lg.ua).
Наукова та науково-дослідна робота. Редакційно-видавнича робота.
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 6 кафедр та 1 науководослідної лабораторії.
Планом НД і ДКР університету на 2018 рік було передбачено виконання
науково-дослідних робіт, спрямованих на наукове забезпечення навчального
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процесу, практичної діяльності в органах Національної поліції та професійної
підготовки в системі МВС України. На його виконання та позапланово
опубліковано: монографій – 3, навчальних, навчально-методичних посібників,
підручників та практикумів – 9; методичних рекомендацій для працівників
практичних підрозділів – 6, інших видів наукової продукції (матеріали наукових
конференцій, семінарів, аналітичних матеріалів тощо) – 5.
Крім того, науковими та науково-педагогічними співробітниками
університету опубліковано 111 статей та наукових доповідей, у тому числі 42
у фахових виданнях та 1 – у закордонних виданнях, які індексуються Scopus.
Кількість спільних наукових розробок за звітний період за участю
представників практичних підрозділів Національної поліції, МВС, суду,
прокуратури, органів місцевого самоврядування (ДКР МВС України, ГУНП
України в Луганській області, ГУНП України в Миколаївській області), інших
навчальних закладів та науково-дослідних установ (Державний науководослідний інститут МВС України) складає 6 тем.
Наукові доробки фахівців університету знаходять позитивну оцінку.
Так, у звітному періоді наукові роботи, підготовлені науковцями університету
брали участь у Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання, який
проводився на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ у номінації «Навчальні видання» посів ІІ-ге місце практичний посібник
Дудоров О.О., Письменський Є.О. Кримінально-правова кваліфікація
незаконної порубки лісу : практ. пос. / О.О. Дудоров, Є.О. Письменський ;
МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка.
Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. 213 с.
Наукову робота «Голодування як метод політичної боротьби та спосіб
тиску на владу в другій половині ХХ – початку ХХІ століть в Україні»
курсанта Костенко Карини Олексіївни (науковий керівник – ст. викл.
Пилипенко В.В.) посіла ІІІ-тє місце на Конкурсі наукових робіт здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО МВС України.
Також, наукові та науково-педагогічні співробітники університету взяли
участь у створенні 4 науково-практичних коментарів до законів та кодексів,
зокрема
1) Комарницький В.М., Єрофеєв М.І. Науково-практичний коментар до
Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» / Луган. держ.
ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.
Дідоренка, 2018. 153 с.,
2) Іваницький С.О. ст. ст. 17, 43-58, Розділ Х. Закон України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар / За заг.
ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської та О. З Хотинської-Нор. К.: Алерта,
2018. 296 с.,
3) Письменський Є.О., Дудоров О.О. Розділи Х, ХІ, ХІІ. Науковопрактичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника,
М.І. Хавронюка. 10-те вид. переробл. та доповн. Київ: ВД «Дакор», 2018. С.
149-261; 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
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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
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. –10-те вид., переробл. та допов. – К.: ВД «Дакор»,
2018. – С. 57–74, 125–149, 175–219, 254–262, 393–408, 414–423, 457–486, 584–
591, 615–625, 636–671, 674–738, 740–755, 771–777, 787–867, 1073–1077, 1082–
1098, 1102–1115, 1118–1120, 1160–1167, 1173–1183, 1224–1232.
4) Дудоров О.О. Науково-практичний коментар до Закону України
«Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М.І. К.: Ваіте, 2018. 472 с.
(у співавторстві).
Упродовж 2018 року здобувачами університету успішно захищено 7
кандидатських дисертаційних досліджень. Усі – юридичної спрямованості.
Письменський Є.О. як член Науково-консультативної ради при
Верховному Суді протягом звітного періоду брав участь у її роботі,
підготувавши дев’ять наукових висновків за запитами Верховного Суду.
Письменський Є.О. на замовлення Комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України здійснив
експертний аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної
відповідальності за саботаж» (реєстр. № 7371), за результатом чого підготував
і направив до зазначеного Комітету пропозиції та зауваження.
З метою організації і проведення науково-дослідної роботи перемінного
складу в університеті у звітному періоді проводились підсумкові наукові
конференції та семінари.
Протягом 2018 року університетом було проведено 10 наукових заходів
(конференції, семінари), з яких 1 – всеукраїнський:
Впродовж 2018 року здобувачі вищої освіти університету (студенти,
курсанти й слухачі магістратури) під керівництвом кафедр університету
прийняли участь у роботі 11 всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних конференцій, круглих столів та семінарів, до яких під
керівництвом науково-педагогічних працівників університету перемінним
складом було підготовлено 17 наукових доповідей.
Для координації наукової роботи курсантів, студентів та слухачів
працюють п’ять наукових гуртків.
1. Кафедра тактичної, спеціальної та фізичної підготовки факультету
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України ЛДУВС
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ім. Е.О. Дідоренка: гурток «Безпека життєдіяльності сучасної людини»;
керівник: к.т.н., доцент Балотошвілі З.У.
2. Кафедра організації правоохоронних та судових органів факультету
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка: керівник : д.ю.н., доцент Іваницький С.О.
3. Кафедра державно-правових дисциплін загальноуніверситетських
кафедр ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: керівник : д.ю.н. Любчик О.А.
4. Кафедра
юридичної
лінгвістики
та
документознавства
загальноуніверситетських кафедр ЛДУВС ім. Е.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. Е.О. Дідоренка: історикодослідний курсантсько-студентський гурток «Чорна рада», керівник : к.іст.н.,
Пилипенко В.В.
З метою підвищення професійного рівня наукових та науковопедагогічних працівників університету, співробітників НДЛ, ними
приймається участь у наукових та науково-практичних конференціях,
постійно діючих семінарах, круглих столах, присвячених проблемам протидії
організованій злочинності та корупції, боротьби зі злочинністю у сфері
економіки, протидії наркотизації населення, профілактики злочинів,
зміцнення дисципліни та законності серед особового складу ОНП,
упровадження в роботу сучасних технологій та науково -технічних засобів
тощо.
Чотири рази на рік продовжується випуск науково-теоретичного
журналу «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка»
Кадрова, виховна, соціально-культурна, психопрофілактична
робота. Зміцнення службової дисципліни та законності
Згідно з наказами МВС України від 07.11. 2015 № 1392 та від 31.03.2017
№ 283 штат ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка нараховує 267 посад ( з них 49 посад
за рахунок коштів державного бюджету Луганського центру первинної
професійної підготовки «Академія поліції»).
Здійснено роботу щодо добору і залучення до праці в університеті
кваліфікованих кадрів Національної поліції України, науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів (особливо з науковими ступенями та
вченими званнями).
Станом на 01.08.2019 в університеті укомплектовано 150 (сто п’ятдесят)
посад.
На даний час керівництвом університету вивчаються кандидати щодо
можливості в подальшому призначення їх на вакантні посади в ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка.
Забезпечено щотижневе проведення занять у системі службової
підготовки. У системі службової підготовки продовжено вивчення постійним
складом університету документів щодо зміцнення дисципліни й законності,
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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 України. На виконання вимог МВС України та
Національної поліції України продовжено проведення профілактичної роботи
щодо недопущення фактів порушення службової дисципліни та законності
співробітниками університету.
Протягом року психологічною службою університету проводилися
заходи, спрямовані на вивчення, супроводження й полегшення процесу
адаптації курсантів до нових умов навчання й несіння служби. Процес
супроводу перебігу адаптації спрямований на вивчення складових соціальнопсихологічної адаптації: професійної, соціальної, фізіологічної, психологічної
адаптації. Дослідження проводиться методом спостереження, анкетування,
індивідуальних і групових бесід, тестування.
У системі службової підготовки, в тематичному плані зі службової
підготовки передбачено й забезпечено проведення з постійним складом
університету занять, спрямованих на формування у працівників психологічної
стійкості та психоемоційної витривалості.
На виконання вказівки МВС України від 27.12.2005 № 6/2/1-6710 «Про
організацію та проведення поглибленого психологічного обстеження
кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України» забезпечено
повне і всебічне вивчення ділових та особистісних якостей кандидатів на
керівні посади ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.
З метою організації профілактичних заходів попередження
протиправних дій серед особового складу університету, згідно доручення №
26 від 04.10.2017 на кафедрах, у відділах і самостійних структурних
підрозділах університету у системі службової підготовки організовано і
запроваджено додаткове досконале вивчення підлеглим особовим складом
Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про
дисциплінарний статут Національної поліції України». В системі службової
підготовки було доведено до особового складу вимоги наказу МВС України
№ 893 від 07.11.2018 «Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного
статуту Національної поліції України». Було організовано вивчення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» з перемінним особовим складом.
Особливу увагу було зосереджено на подовженні вжиття заходів щодо
попередження незаконного обігу наркотиків серед особового складу.
Систематично проводиться аналіз дисциплінарної практики з метою
покращення дисципліни серед постійного та перемінного складу відповідно до
вимог наказу МВС України від 24.10.2012 № 948 та вказівки МВС України від
11.07.2013 № 6/1/3-3785.
Службових розслідувань за звітний період не проводилось.
Відповідно до плану охорони державної таємниці у 2018-2019 році
проводилася перевірка та здійснювався контроль за станом забезпечення
режиму секретності, дотримання вимог Закону України «Про державну
таємницю» від 21.01.1994 і «Порядку організації та забезпечення режиму
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секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого постановою КМУ
від 18.12.2013 №939.
Зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації.
Профорієнтаційна діяльність
У звітному навчальному році продовжено співробітництво із засобами
масової інформації обласного та всеукраїнського рівнів (періодичними
друкованим виданнями, телевізійними програмами, інтернет-порталами)
щодо висвітлення важливих подій життєдіяльності університету, заходів
виховного та культурно-просвітницького характеру, публікації матеріалів
патріотичної, морально-виховної та естетичної спрямованості.
Забезпечено публікування виступів керівництва та науковопедагогічних працівників університету в засобах масової інформації;
налагоджені контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів
виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами; налагоджене
співробітництво з відповідними прес-службами інших організацій.
У 2018-2019 навчальному році організовано публікування у пресі, в
соціальних мережах Facebook та Instagram тематичних матеріалів про
розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази університету,
досягнення слухачів, працівників університету у навчальній, науковій,
культурно-масовій та спортивній діяльності, а саме:
- 322 інформаційних матеріалів в рубрику «Новини» на офіційний
сайт університету;
- 642 публікації на офіційні сторінки в соціальних мережах Facebook
та Instagram;
- Зорганізовано 5 виступів представників університету в прямих
ефірах в засобах масової інформації;
- Надано інформацію ЗМІ з метою підготовки 4 телевізійних
сюжетів;
- Підготовлено та надано інформацію для преси з метою публікації
15 матеріалів про діяльність університету у всеукраїнських та регіональних
друкованих ЗМІ;
- Підготовлено 6 рекламних та інформаційних відеороликів про
діяльність університету;
- Підготовлено відеороботу на конкурс “Портрет виконавця очима
сучасної, зорганізованого Міністерством юстиції України, яка на
Всеукраїнському етапі зайняла 2 місце.
- Організована інформаційна підтримка конференцій, круглих столів
та інших всеукраїнських, обласних та міських заходів із залученням
університету;
- Налагоджені контакти з відповідними підрозділами міністерств,
інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами;
- Налагоджене співробітництво з відповідними прес-службами
інших організацій.
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Протягом 2018-2019 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 оновлюється інформація щодо умов прийому до навчального закладу,
порядку вступу, номера контактних телефонів суб’єктів профорієнтаційної
роботи, телефонів довіри. Університетський сайт регулярно оновлюється
новинами, які інформують про розвиток університету (наукові, культурні та
спортивні досягнення навчального закладу). 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
Луганської 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 відповіді 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 відділів 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.
Міжнародне співробітництво
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 Цільової 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
інформації до керівників структурних підрозділів.
З метою подальшого розвитку міжнародних зв’язків:
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- 06 лютого 2019 року було підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Норвезькою радою у справах біженців та Луганським
державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на предмет
співпраці щодо розбудови сталої системи розвитку та реалізації громадянської
ініціативи внутрішньо переміщених і постраждалих у конфлікті осіб на основі
формування та розширення сучасних інформаційних компетентностей
(використання засобів комунікації, технологій дистанційного навчання,
відділеної спільної роботи та веб-конференцій) на основі взаємних інтересів;
- 04.07.2019 року підписано Договір про наукове співробітництво між
Жешувським університетом, м. Жешув, Республіка Польща та Луганським
державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Метою
договору є проведення спільних наукових досліджень, обмін співробітниками,
студентами а також програмами навчання, обмін досвідом у галузі освіти
студентів і молодих фахівців.
З метою залучення міжнародної допомоги для подальшого розвитку
ЗВО:
- 15.05.2019 року було підготовлено та подано заявку на отримання
гранту за грантовою програмою Європейської комісії EU Support to Displaced
Higher Education Institutions in the East of Ukraine номер фінансування:
EuropeAid/161559/DD/ACT/UA. Заявка Університету була відібрана для
надання грантової допомоги, наразі ведеться робота із підготовки договору
про надання гранту.
- 14.08.2019 року було підготовлено та подано заявку на отримання
гранту за грантовою програмою громадської дипломатії Уряду США –
Надання підтримки українським переміщеним університетам, Номер
можливості фінансування: PAS-Ukraine-2019-012. Назва проекту «Integration
of displaced Luhansk state university of internal affairs named after E.O. Didorenko
into a new community through innovative educational practices». Заявка не була
відібрана для надання грантової допомоги.
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.
Матеріально-технічне, медичне та ресурсне забезпечення
Відповідно до статей 16, 18 та 61 Кодексу цивільного захисту України,
наказу МВС України від 14.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної 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
внутрішніх справ України у 2019 році», доручення МВС України від
18.04.2019 року № 5538/05/25-2019 «Про посилення пожежної безпеки в
територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, закладах, установах
і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, Національної
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гвардії України в пожежонебезпечний весняно-літній період 2019 року», 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 ЗВО:
– проведено закупку первинних засобів пожежогасіння, згідно норм
належності;
– 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;
– забезпечено додержання вимог щодо заборони влаштування і
експлуатації тимчасових електромереж;;
– вжито практичних заходів, спрямованих на зміцнення
протипожежного стану об’єктів та приміщень закладу;
– проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників;
– проведено вимір опору ізоляції силової та освітлювальної
електромереж, спрацювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.
Визначено потреби у предметах однострою для постійного особового
складу, згідно норми №10 наказу МВС України № 767 від 08.09.2017.
Організовано закупівлю предметів однострою для постійного та перемінного
особового складу університету.
Проведено ремонтні роботи, а саме:
– ремонт фасаду будівель; орендованих приміщень за адресою:
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 41 та орендованих приміщень за адресою:
м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 20.
– закуплено меблі для орендованих приміщень;
– установлено відеоспостереження;
При проведенні електронних закупівель тендерний комітет університету
дотримується вимог законодавства України в сфері Антикорупційних дій.
Також, при здійсненні закупівель відповідальна особа керується нормами
Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015; 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.
Протягом 2018 року ЛДУВС застосовано 3 процедури відкритих торгів;
протягом 2019 року - 5 процедур відкритих торгів. Всі інші закупівлі, які були
здійснені є допороговими (порядок таких закупівель застосовується у разі
проведення університетом відбору постачальника товару (товарів), надавача
послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням Системи для всіх
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закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються за кошти районного
бюджету за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує
50 000 гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і
третьому частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»).
З метою мінімізації корупційних ризиків Головою тендерного комітету
Гавріш І.Л. постійно здійснюється контроль за проведенням публічних
закупівель, а саме: перевірена документація стосовно проведення процедур
публічних закупівель, щодо дотримання антикорупційного законодавства;
здійснюються організаційні заходи використання системи електронних
закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в
університеті; постійно здійснюється оприлюднення звітів про укладені
договори, відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель.
Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням
авторизованого електронного майданчик «e-tender» здійснюється у
встановлені законом строки.
Отже, Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка є унікальним закладом вищої освіти, що має свою місію й
стратегію, яку має усвідомлювати кожен член колективу.
Пріоритетними напрямами діяльності ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 20192020 навчальному році залишатимуться: вдосконалення організаційноуправлінської діяльності, підвищення якості освітніх послуг на основі
подальшого впровадження у навчально-виховний процес новітніх
інформаційних і педагогічних технологій, розвиток міжнародного
співробітництва, підвищення якості та ефективності наукових досліджень,
зміцнення дисципліни і законності серед особового складу, забезпечення
соціальної захищеності учасників навчально-виховного процесу, розвиток
матеріально-технічної бази.
На виконання нормативних вимог Міністерства внутрішніх справ
України, Національної поліції України та Міністерства освіти і науки України
у 2019-2020 навчальному році планується продовження проведення заходів,
спрямованих на зміцнення позицій університету на європейському та
світовому ринку освітніх послуг. З метою підвищення позитивного іміджу
університету планується проведення заходів, спрямованих на підвищення
рівня практичної підготовленості фахівців, формування у них професійних
навичок, необхідних для якісного виконання завдань з протидії злочинності.
Т.в.о. ректора
полковник поліції

Микола КАРЧЕВСЬКИЙ

