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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 
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Сучасне життя, новпю виклики та загрози стошття, що зумовлею . . . . комплексом поттичних, економ1чних, гуманпарних, психолопчних, демографічних факторі в, вимагають від закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до Міністерства внутрішніх справ України, швидкого реагування, жвавого пристосування до своєрідних умов роботи, . . генерують впровадження технолопчних зм1н. 
Для того, щоб у таких умовах підтримувати високий імідж, залишатися лідером освіти та витримувати не тільки регіональну, а й загальнодержавну конкуренцію, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.0. Дідоренка (далі - Університет) розробляє стратегію розвитку (далі -Стратегія) на 8 років, що є важливим документом пол ітики функціонування Університету. 
У документі чітко визначено місію, означено пріоритети і цілі та сформовано стратегічні завдання, визначено форми та методи досягнення запланованих навчально - методичних та наукових рсзультапв. 
Заходи, передбачені цією стратегією, спрямовані на збереження та розвиток сформованих в Університеті наукових та освітніх традицій. Також колектив Університету реалізує оновлені стандарти підготовки, перепідготовки та підвищення квал іф ікації (спеціалізації) кваліфікованих фахівців для потреб держави та сусшльства. 

Науковий, науково-педагогічний , 
технічна база ЛДУВС імен і Є.О. 
правоохоронця та правни ка України 

кадровий 
Дідоренка 

. . . 
потенщал 1 матер1ально-

формус сучасну модель 



Місія Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка 

1. Місія Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка полягає у забезпеченні особистої безпеки громадян, захисті їх прав, свобод та законних інтересів, охороні прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців у галузях знань 08 - Право (спеціальність 081 Право) та 26 - Цивільна безпека (спеціальн ість 262 «Правоохоронна діяльність»). 
2. Місія Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка полягає у створенні умов для формування фахових якостей майбутніх правоохоронців та правників, а також вироблення їхньої здатності забезпечувати охорону громадського порядку, розвиток безпечного середовища . . . життєд1яльност1 , а також виявляти та розсшдувати злочини. 
З. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка визначає для себе такі пріоритетні напрями своєї діяльності: - формування у здобувачів вищої освіти поваги до системи прав та свобод людини, усвідомлення щодо необх ідності їх забезпечення та здатності захисту; - становлення в майбутніх правоохоронців громадянської nозицїі, яка б забезпечила нетерпимість до порушень законодавства, бажання та здатність виявляти злочини , запобігати їх скоєнню, своєчасно припиняти та розкривати; -усебічне сприяння розвитку та результативному професійному становленню здобувачів вищої освіти ; 
- забезпечення професійного росту науково-педагогічних працівників та осіб, які виконують адміністративно-управлінські та матеріально-технічні функції, а також соціальний захист працівників; 
- збереження високого духу академічного партнерства, гуманістичної спрямованості, корпоративної етики між працівниками Університету, а також у відносинах між ними та здобувачам и вищої освіти. 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 

Стратегія розроблена відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діял ьність», «Про Національну поліцію», Ліцензі йних умов проваджен ня освітньої діяльності закладів освіти , Угоди про асоціацію Україна-ЄС, інших нормативних актів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України в галуз і освіти і науки, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.09.2013 № 686-р «Про затвердження плану заході в з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 202 l року», Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24. l І .2016 №1252, Положення про організацію 



навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України від 14.02.2008 
№ 69 і Статуту Університету, міжнародних документів в галузі освіти , 
Стандартів і рекомендаці й щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area), інших. 

Метою Стратегії є, по-перше, визначення пріоритетних напрям ів і 
стратегічних завдань розвитку Університету згідно з вимогами Закону України 
«Про вищу освіту» та основними принципами державної освітньої політики, 
забезпечення подальшого інноваційного розвитку Університету, спрямованого 
на його перетворення в освітньо-науковий центр сучасного європейського рівня. 

По-друге, підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 
інтегрованого у європейський і світовий освітньо-науковий простір фахівця, 
здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, 
науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти і науково-дослідних 
установах, а також практичної діяльності у сфері права та правоохоронної . . 
ДІЯЛЬНОСТІ . 

Завдання Стратегії: 
- забезпечення ефективної організації та високої якості освіти в 

Університеті згідно з національними та міжнародними освітніми стандартами; 
удосконалення оргаюзацн та науково-методичного забезпечення 

ОСВІТНЬОГО процесу; 

- поєднання традицій академічної фундаментальної підготовки фахівців з 
вищою освітою з вимогами відомчої спеціалізації та професіоналізації; 

- підвищення ефективності та посилення практичної спрямованості 
наукових дослщжень; 

- розширення й поглиблення міжнародного співроб ітництва; 
- розвиток матеріально-технічної бази Університету; 
- удосконалення економічно-фінансової діяльності ; 

розвиток соціальної інфраструктури Університету, полшшення 
соціальних умов здобувачів вищої освіти ; 

- створення сприятливих умов для зростання професійного рівня наукових 
і науково-педагогічних працівникі в, службовців, здобувачів вищої освіти. 

Стратегія має забезпечити: 
- практичне впровадження у освітній процес основних принципів 

державної освітньої політики ; 
- розвиток багаторівневої практично-орієнтованої безперервної системи 

правничої освіти; приведення змісту та структури професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти у в ідповідність до потреб правоохоронних органів 
України , що динамічно змінюються; 

- подальше впровадження у освітній процес та науково-методичну 
діяльність загальносвітових освітніх стандартів і принципів Болонської 
декларації, створення nідфунтя для інтеграції Університету в європейський 
освітні й простір; 

- реалізацію пріоритетних напрямів кадрової політики Міністерства 
внутрішніх справ України , організацію роботи з особовим складом на основі 



сучасних досягнен ь науки, правоохоронної практики, передового вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; 

- проведення наукової та науково-дослідницької роботи відповідно до 
державно визначених завдань науково-техючного розвитку, прюритетних 
напрямів фундаментальних і прикладних досліджень; 

шдвищення ефективності діяльності Університету шляхом 
раціонального використання наявних сил і засобів; 

оргаючне поєднання в управmню Університетом принцишв 
єдиноначал ьництва та колегіальності, централізації та демократизму; розвиток 
самоврядування; 

- підтримання позитивного іміджу Університету, відомчої системи освіти 
Міністерства внутрішніх справ України. 

Стратегія передбачас вдосконалення діяльності Університету за такими 
основними напрямами: 

1. Організація управління. Кадрове забезпечення. 
2. Освітня діяльність. 
3. Наукова діяльність. 
4. Законність, дисципліна, виховна робота. 
5. Психологічна безпека. 
6. Міжнародна діяльн ість. 
7. Матеріально-технічна база, інформаційне та фінансове забезпечення. 
Фінансове забезпечення концепції здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету, а також коштів, що надходять за надання платних освітн іх 
послуг, інвестиці й них коштів, спонсорських внесків від благодій них фондів, 
юридичних та фізичних осіб. 

Заходи щодо удосконалення діяльності Університету за визначеними цією 
Стратегією напрямами реалізуються послідовно через розробку, виконання та 
впровадження планів та програм діяльності Університету, планів роботи . . . . . . структурних шдроздш1в та ~нших поточних 1 перспективних плаюв, 1нтеrращю 
в державн і, галузев і стратегії та плани діяльності, з подальшим анал ізом та внесенням змін і доповнень до даної СТРАТЕГІЇ у встановленому порядку. 

Структурні елементи Стратегії 

І. Організаці я управління. Кадрове забезпечен ня .. 
11. Освітня діяльність. 
ІІІ. Наукова діяльність. 
IV. Законність, дисципліна, виховна робота. 
V. Психологічна безпека. 
VI. Міжнародне сп івробітництво. 
VII. Матеріально-техн і чна база, і нформаційне та фінансове забезпечення. 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Луганський державний університет внутрішніх справ і мені Е.О. Дідоренка 



(далі - Університет), як один із провідних закладі в вищої освіти системи МВС 
України відзначає необхідність та важливість підвищення ефективності системи 
управл іння, удосконалення процесу внутрішніх комунікаці й, оптим ізації форм 
та методів кадрової роботи з метою забезпечення готовності до подолання 
сучасних викликів в осв ітянській та науково-дослідній діяльності, продовження 
збалансованої кадрової політики, орієнтовано'і на розвиток людського капіталу 
та набуття високого рівня професійних якостей працівниками Університету. 

Основні завдання : 

1.1. Реорганізація факультетів, кафедр, інших структурних підрозд1тв, 
створення нових для реалізації програм спеціалізації. 

1.2. Чітке розмежування функцій управлінських структур, прозорості в 
діяльності Університету, посилення ролі колегіальних органів Університету. 

1.3. Запровадження нової етики управлінської діяльності , що rрунтується 
на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації. 

1.4. Запровадження сучасних інформаційних технологій в управл і нні 
Ун іверситетом, скорочення кількості документ1в внутр1шнього обігу , 
номенклатури обов'язкових справ на факультетах кафедрах, шляхом 
обмеження різних форм звітності. 

1.5. Організація регулярних зустрічей ректора проректор1 в з 1 
здобувачами Університету для забезпечення постійного інформування про 
роботу ректорату та вжиття заходів щодо курсантських (студентських) проблем 
та їх звернень. 

1.6. Максимальне сприяння підготовці молодих кадрів - кандидаті в 
(докторів ф ілософії) і докторів наук для потреб Ун і верситету. 

1.7. Створення системи відбору випускникі в бакалаврату кращих 
ун і верситетів на основі дистанційного моніторингу з метою здобуття ними в 
Університеті освітнього ступеня магістра. 

1.8. Удосконалення рейтингування науково-педагогічного складу, що 
включає: і ндекс цитування; кількість міжнародних статей; кількість українських 
статей; імлакт-фактор журналу, в якому надруковано статтю; відгуки здобувачів 
вищої освіти; наукові програми, гранти, обсяг фінансування/кількість проєкті в; 
кількість захищених аспірантів (ад'юнктів), докторанті в; керівництво 
здобувачам и вищої освіти , які отримали гранти, перемогли у всеукраїнських 
ол~мшадах, конкурсах тощо. 

1.9. Стабільність колективу (баланс і динаміка прийнятих/звільнених 
співробітників, динам~ ка в1кових статево-в 1кових характеристик 
співроб ітників). 

. . l. l О. Сприяння науковому стажуванню асmранпв (ад'юнктів), 
викладач ів, науковців у закладах вищої освіти та наукових установах країн світу; 
проведення наукових дослщжень за кордоном. 

1.11. Підвищення ефективності аспірантури; забезпечення дотримання 
аспірантами встановлених терм 1юв підготовки дисертаці й. 

l .12. Створення умов для опанування кожним викладачем педагогічно·і 



майстерності, інноваційних освітніх технолопи, реалізації компетентнісного підходу, студентоцентризму, наукового зростання, підвищення рівня володіння іноземними мовами, мобільності, стимулювання до розробки авторських курсів. 1.13. Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікаІіії, стажування педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти. 
1.] 4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямами освітньої діяльності, керівництва підрозділів - у сфері сучасних . . метод1 в корпоративного управл1ння, кадрового менеджменту, управшння 

яюстю. 

1.15. Спрямувати роботу колективу Університету на забезпечення подальшого зміцнення кадрового потенціалу, збереження балансу досвідчених і . . . молодих викладач1в 1 науковц~в, створення сприятливих умов для творчого зростання й просування найбільш обдарованих і талановитих працівників. 
1.16. Продовжити діяльність щодо оптимізації системи управління закладом вищої освіти, удосконалення організаційної роботи шляхом аналізу, виявлення й усунення «кризових управлінських точою> у підрозділах та службах У ні верситету. 
1.17. Забезпечити впровадження нових форм освітньої, науковоі нноваційної та виховної діяльності. 
l. l 8. З метою формування в колективі оптимального моральнопсихологічного клімату та творчої атмосфери розробити й упровадити систему ефективного заохочення науково-педагогічних і наукових працівників за високі результати професійної діяльності та персональний внесок у розвиток Університету. 
1.19. Сприяти підвищенню ролі профспілкових організащи у забезпеченні соціального захисту працівників, здобувачів вищої освіти 

ун1верситету. 

1.20. Упроваджувати нові та розвивати найбільш ефективні, перевірені часом традиційні форми профорієнтаційної роботи, спрямовані на підтримання позитивного іміджу Уні верситету, змістовне інформування майбутніх абітурієнтів і вступників про Університет та умови навчання в ньому. 
1.21. Опрацювання, з урахуванням досвіду країн зарубіжжя , та нормативне визначення навантаження на працівника психологічної служби з приведенням у відповідність до нього штатної чисельності uієї служби. 
1.22. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективах, психологічної стійкості та покращення рівня психологічної готовності учасників освітнього процесу до виконання оперативно-службових 

завдань. 

1.23. Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про національну програму інформатизації», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» продовжити роботу щодо поповнення та модернізації фондів загальної та спеціальної бібліотек, подальшого вдосконалення умов обслуговування читачів. 
1.24. Здійснювати постійний моніторинг кадрової роботи Університету шляхом проведення анонімних анкетувань (опитувань, інтерв'ю), з метою 



підтримки стабільності кадрового складу, створення умов для його всебічного профес ійного розвитку, а також формування належного соц1ально-. . . ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛLмату в колектив~. 

1.25. Безперервне підвищення професійно-кваліфікаційного рі вня науково-педагогічних та наукових працівників для забезпечення високого рівня освітнього процесу, наукових досл іджень, створення дієвої системи інтеграції навчальної та наукової діяльностей, дотримання ліцензійних вимог надання ОСВІТНІХ послуг. 

1.26. Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечити проведення системної, цілеспрямованої роботи щодо прогнозування та оцінювання потреб у науково-педагогічних кадрах з урахуванням перспектив розвитку Університету. Призначати на посади науково-педагогічних праці вників профільних кафедр ос іб, які мають практичний досвід роботи за відповідним фахом. 1.27. Забезпечити , згідно з нормативними вимогами МВС і МОН України, орган ізацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення . . . вакантних посад наукових, науково-педагопчних прац~вниюв. 1.28. Згідно з нормами чинного законодавства України здійснити заходи щодо удосконалення організаційно-штатної роботи. 
1.29. Продовжити діяльність щодо дієвого надання допомоги у профес ійному становленні новоприйнятим працівникам та молодим фах і вцям, запровадити систему морального й матеріального стимулювання наставників. 1.30. Підтримувати систему дієвого зв'язку між Університетом та Головними управліннями Національної поліції в областях з метою відстеження працевлаштування випускнию в , 1х входження в професійну діяльність і подальшого просування по службі. 
] .31. Забезпечити проходження стажування (один раз на три роки) науково-педагогічними працівниками та ад'юнктами в практичних підрозділах Національної поліції України і МВС України. 
1.32. Продовжити на принципах взаємного співроб ітництва проведення викладачами Університету занять зі службової підготовки з особовим складом міських та районних відцілів пол іції ГУІ-Ш в Луганській області. 1.33. Для визначення взаємної відповідальності комплектуючих органів і закладів вищої освіти за якість відбору кандидатів на навчання пропонуємо проводити зустрічі представників галузевих служб ГУНП в областях, із курсантами яких направляла на навчання відповідна область. Під час проведення зустрі чей проводити зріз знань, визначати проблемні питання, що виникають у процес~ шдготовки. 

1.34. Проводити роз'яснювальну роботу із військовослужбовцями Збройних сил України , Національної гвардії України, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил стосовно вступу на навчання до Уні верситету. 
1.35. Продовжити співпрацю із секторами організації відбору та проведення атестування поліцейських Головних управлінь Національної пол іції в областях щодо відбору кандидатів на денну (заочну) форму навчання за 



, 

державним замовленням. 

1.36. Забезпечити комплектування вакантних посад в структурних п ідрозділах Уні верситету. При призначенні на посади враховувати професійні, ділові, моральні якості та освіту кандидата. Надавати інформацію про проведення конкурсу на вакантні посади, для розміщення на офіційному сайті університету та в друкованих засобах масової інформації. 

П. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основні завдання: 

2.1. Актуал ізація освітніх програм за участю стейкхолдерів - зовнішніх експертів та здобувачів вищої освіти, забезпечення дотримання вимог стандартів вищої освіти, врахування результатів наукової діяльності викладач1в, регіональних та корпоративних потреб роботодавців. 2.2. Розробка нових механізмів управління освітніми програмами. 2.3. Перехід до гнучких індивідуальних освітн іх траєкторій. 2.4. Оновлення програм навчальних дисципл ін, зокрема тих, що входять до Каталогів навчальних дисциплін за вибором за вибором здобувачів. 2.5. Розробка «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.0. Дідоренкю> відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та основних засад «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». 
2.6. Розробка форми анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої 

. . 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.7. Здійснення моніторингу і періодичного перегляду компетентн існо-
. . . . ор1єнтованих освпюх програм та якост1 викладання. 2.8. Впровадження процедури внутрішньої експертизи освітніх програм, яка проводиться робочими групами з їх розроблення, у відповідних підрозділах Університету із залученням стейкхолдерів. 2.9. Інформатизація освітнього процесу, впровадження мультимедійного обладнання , електронних баз даних, інтерактивних баз даних, інтерактивних засобів проведення занять, тренінгів, напрацювання елементів дистанційного навчання, створення віртуальних підручників, посібникі в, практикумів тощо. 2.1 О. Забезпечення особистісно-орієнтованого навчання здобувачів, масштабування використання педагогічного інноваційного інструментарію (кейсів, ділових ігор, вебінарів, імітаційних ситуацій, методу проєктів, інтерв'ювання, майстер-класів, моделювання, тренінгів, модерації тощо) . 2.11. Розвиток практики участі в освітньому процесі провідних вчених, висококваліфікованих фахівців мі ністерств, відомств, організацій, установ, підприємств тощо, іноземних фахівців для викладання окремих дисциплін (тем), проведення майстер-класів, круглих столів тощо. 2.12. Розвиток різноман ітних форм ~нтерактивного стлкування, 



дистанційної форми навчання, використання онлайн-курсів. 
2.13. Забезпечення заочної форми навчання через напрацювання якісних 

дидактичних матер1ал1в. 

2.14. У досконалення системи моніторингу та діагностики результатів 
навчання, рівня сформованості компетентностей, розвиток системи «зворотного 
зв'язку» з усіма з усіма стейкхолдерами освітнього процесу, залучення їх до 
розробки, удосконалення змісту освітніх програм, навчальних планів, дисциплін. 2.15. Створення системи ефективного моніторингу академічних досягнень 
здобувачів вищої освіти. 

2.16. Акредитувати освітньо-професійну програму «доктор філософії». 2.17. Спрямувати освітній процес на всебічний розвиток особистості, 
задоволення їі індивідуальних інтересів і потреб, виховання свщомого 
громадянина, патрюта, конкурентоспроможного, компетентного та 
відповідального фахівця. 

2.18. З метою забезпечення якісної фахової підготовки здобувачів вищої 
освіти інтенсифікувати впровадження у освітній процес передових технологій 
навчання, інноваційних форм орган ізації освітнього процесу, новітніх освітніх 
методик. 

2.19. З метою формування професійної свідомості, виховання 
шанобливого ставлення до загальнолюдських моральних 1 правових 
цінностей , традиц1и вітчизняних правоохоронних органів та надбань 
національної культури забезпечити систематичне залучення до проведення 
навчальних занять зі здобувачами вищої освіти Університету досвідчених 
практичних працівників Національної поліції України, прокуратури, суду, . . . . . 
провщних науковц1в, вщомих д1яч1в культури. 

2.20. Реалізувати комплекс організаційних заходів щодо вдосконалення 
контролю за якістю освіти. Забезпечити здійснення постійного моніторингу . . . . . якосп осв~ти; залучати до проведення моюторингу, кр1м науково-педаrопчних . . . . . пращвниюв, кершниюв навчальних практик 1 стажувань, органи курсантського 
та студентського самоврядування. 

2.21. Запровадити практику організації та проведення конкурсів на краще 
методичне забезпечення освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх 
технологій , використання електронних інформаційних ресурсів тощо. 

2.22. Продовжити роботу щодо розробки технологій дистанційного 
навчання, інформаційного та науково-методичного їх наповнення. 

2.23. Постійно оновлювати програмне та навчально-методичне 
забезпечення процесу навчання з урахуванням сучасних вимог, актуальності та 
поповнювати сервер Університету навчальними і науково-методичними 
матеріалами, забезпечити доступ до нього всіх структурних підрозділів. 

2.24. З метою подальшої демократизації освіти продовжити діяльність 
щодо посилення ролі органів курсантського та студентського самоврядування в 
організації навчально-виховної роботи та контролю за їі якістю. 

2.25. Продовжити залучення найбільш здібних здобувачів вищої освіти Університету до участі в предметних олімпіадах, конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів, конкурсах творчих робіт різного рівня (регіональних, 



" 

всеукраїнських, міжнародних); широко висвітлювати найб ільш вагом і навчальні та наукові досягнення курсантів (студентів, слухачів) у засобах масової інформації. 

2.26. З метою заохочення до якісної навчальної та науково-дослідної діяльності відродити практику висування кандидатів із числа здобувач ів вищої освіти на отримання щорічних премій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України , Міністра внутрішніх справ, стипенді й державних органів і установ, благодійних фондів тощо, забезпечивши прозорість . . . 
процедури визначення кандидапв та своєчасюсть подання документ1в до відповідних органів (установ, організаці й). 

2.27 . Продовжити роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у тому числі з питань запровадження інноваційних технологій навчання та новітніх форм організації навчального процесу. 2.28. Здійснювати постійний моніторинг вітчизняного та закордонного 
. 

. . 
освпньо-наукового простору для своєчасного реагування на зм1ни умов 1 обставин на ринку освітніх послуг, упровадження інноваційних технологій. 2.29. З метою розширення доступу науково-педагогічних праці вників, здобувачів вищої освіти Університету до навчальних, наукових та науково-. . . 

" . . . методичних ресурс 1в провщних свпових центр1в науки 1 осв1ти оргаюзувати роботу додаткових навчальних курсів з вивчення іноземноі' мови. 2.30. Здійснювати удосконалення та актуалізацію рейтингової системи оцінки діяльності науково-педагогічного складу Університету. 2.31 . З метою забезпечен ня моніторингу і підвищення якості навчання та адм1юстрування, економії часу і матеріальних ресурсів, раціонального використання праці й часу здобувачів вищої освіти створити автоматизовану 
. . . систему управшння освпюм процесом. 

2.32. Організувати участь викладачів профільних кафедр університету у 
. 

" . . проведеню тематичних треншпв для отримання нових знань 1 навичок та покращен ня практичної підготовленості, як і підвищать якість підготовки майбутніх правоохоронців і правників й будуть застосовані ними у професійній 
. . 

ДІЯЛЬНОСТl. 

2.33. Забезпечити оновлення та оптимізацію освітніх програм, навчальних план ів і робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням потреб ринку праці та нормативних змін у сфері вищої освіти. 2.34. Дотримуватися принципу недискримінації та гендерної рівності в процесі надання освітніх послуг здобувачам вищо'і освіти та слухачам, які навчаються за програмами первинної професійної підготовки поліцейських. 2.35. Запроектувати та реал ізувати програму особистого профілю здобувачів вищої освіти. 

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основні за вдання : 



3.1. Впровадження структурованих докторських програм відповідно до 
принципів Єдиного європейського освітнього та наукового простору за всіма 
наявними спеціальностями підготовки докторів ф ілософії. 

3.2. Формування об'єктивної системи монпорингу та ощнки . . 
результативност1 наукових досшджень. 

З.З . Подальша розбудова поттики акалемічної доброчесності та . . . . . попередження академ 1чного плапату шляхом викладання в1дпов~дних курс1в для 
магістрів та асп ірантів («Академічна доброчесність»), а також реалізації 
Положення Університету «Про академічну доброчесність». 

3.4. Інтеграція університетського репозитарію із наукометричними 
базами даних, Національний репозитарієм академ ічних текстів. 

3.5. Оцифрування фондів наукової бібл іотеки та розміщення їх в 
університетському інститущиному репозитарії з метою збереження 
національних надбань та полегшення доступу до інформації за допомогою ІКТ. 

З.б. Приведення у в ідповідність до вимог св ітових наукометричних та 
спеціал ізованих баз даних видавничих політик наукових видань Університету. 

3.7. Розширення комунікації із представниками зарубіжних закладів вищої . . . . освпи, видавцями та м1жнародними орган1защями з урахуванням вимог . . . . .. 
~нтернацюнал1зац11 науки . 

3.8. Продовжити роботу щодо розкриття науково-дослідного потенціалу, . . . як дидактичного напряму пщrотовки курсант~ в та слухачш, практичне засвоєння 
ними методології наукового дослідження та навичок виконання науково
дослідної роботи, підвищення якості підготовки фахівців, які випускаються 
Університетом, здатних творчо та ефективно застосовувати в професійній 
діяльності досягнення сучасної науки, та формування резерву наукових та 
науково-педагогічних кадрів в Університеті на основі наступних дидактичних 
умов формування науково-дослідного потенціалу курсантів: 

3.8.1. Навчання науково-дослідн ій діяльності має носити поступальний 
характер на всіх етапах п ідготовки, від освітньо-досл ідницької до науково
дослідницької діяльності в процесі проведення практик, стажувань тощо. 

3.8.2. Розробка і ндивідуальних освітніх маршрутів у контексті науково
досл ідної роботи. 

3.8.3. Здійснення свосчасної діагностики розвитку мотиваційно-цільового, 
когнітивно-змістовного, рефлексивно-творчого компонент~в наукового . . . 
потенщалу курсант1в та слухачш. 

3.9. Беручи до уваги науково-дослідну складову професі йних 
компетентностей за базовий результат підготовки курсанпв та слухач1в 
здійснювати її за наступними критеріями якісної оцінки дослідницьких заходів, 
що проводяться: 

3.9.1. Мотиваційно-цільови й (розуміння значущості досл ідження, що 
проводиться). 

3.9.2. Когнітивний (знання вітчизнян их та закордонних теорій й концепцій 
з проблеми дослідження, джерел та способів отримання інформації). 

3.9.3. Операційно-діяльнісний (здатність проводити самостійний анал1з, 



виявляти наукові та практичні проблеми та визначати перспективн1 шляхи 
вирішення). 

3.9.4. Оціночний (здатність давати оцінку теоріям, концепціям та підходам, . . . . . . ЯКІ розкривають 1снуюч1 протир1ччя та напрямки 1х р1шення, анал1зувати 
позитивні та негативні сторони наукових теорій). 

3.1 О. Спрямовувати діяльність наукових і науково-педагогічних 
працівників на забезпечення зростання кількості замовлень на проведення 
науково-дослідних робіт від підрозділів Національної поліції України, 
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС 
України та належне авторське супроводження процесу впровадження наукових 
розробок. 

3.11. Активізувати проведення фундаментальних наукових досліджень з 
юридичних та інших наук, залучаючи різні джерела їхнього фінансування. 

3.12. Продовжити роботу щодо розвитку прикладних наукових . . .. . дослщжень, пщтримання сприятливих умов для впровадження 1х результапв у 
практику. 

3 .13. З метою формування та розвитку наукових шкіл, розширення 
напрямів підготовки на базі Університету науково-педагогічних кадрів вищої 
квал іфікації підготувати та подати до МОН України пакети документів щодо 
відкриття одноразових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття 
освітнього ступеня доктор філософії за спеціальністю 081 «Право». 

3.14. Впроваджувати форми м1жнародного науково-дослщного 
співробітництва Університету: 

3.14.1. Спільні з закордонними вишами та науковими організаціями 
розробки науково-дослідних проектів за пріоритетними напрямами наукових 
дослщжень. 

3.14.2. Розробку високоефективної наукової та методичної продукції на 
комерційній основі. 

3.14.3. Зарубіжне стажування вчених, курсантів та слухач ів з метою 
здійснення спільних наукових досліджень та поглибленого вивчення наукових 
проблем. 

3.15. Продовжити роботу щодо ілюстрації результатtв наукових 
достджень через: 

3.15.1. Проведення маркетингових досліджень ринку науково-дослідної 
продукщ1. 

3.15.2. Участь у міжнародних та галузевих виставках. 
3.15.3. Публікації статей в міжнародних виданнях, яю мають ~ндекс 

цитування. 

3 .15.4. Проведення презентації наукових шкіл та напрямків досліджень, 
які проводяться Університетом. 

3.15.5. Проведення конкурсів на кращі розробки вчених Університету та 
створення інформаційних банків за конкретними напрямами наукових 



дослІДжень. 

3.16. Продовжити роботу щодо розвитку індикаторів реалізації науково
дослідної діяльності в Університеті, які характеризують як дослідницьку 
компоненту, так і форми навчальної діял ьності, до яких у рамках даної 
Концепції відносяться: 

збільшення об'ємів замовлень Університету на основі НДР з боку 
практичних шдроздш 1в; 

зростання 1ндексу цитування наукового та науково-педагопчного 
складу Університету; 

проведення наукової та інших практик курсантів та слухачів у 
підрозділах, організаціях та установах, підпорядкованих МВС та МОН України ; 

збільшення участі (не менш 35%) наукового та науково-педагогічного 
складу Університету у виконання замовних НДР, до складу яких входять 
співробітники Національної поліції, організацій, шдприємств та установ, 
підпорядкованих МВС України ; 

спшьна розробка професійних стандарт1в ученими Університету та 
роботодавцями; 

. . . . участь у оргаюзац11 атестац~ t nращвниюв ВІДПОВІДНО ДО ЦИХ 

стандарпв. 

3.17. Продовжити практику надання творчих відпусток і проведення 
стажувань науково-педагогічних працівників Університету в провідних освітніх 
та наукових установах з метою створення сприятливих умов для завершення 

роботи над докторськими, кандидатськими дисертаціями , монографіями тощо. 
3.18. Організувати залучення курсантів та слухачів до інноваційної діяльності , 

направленої на створення наукової продукції, орієнтованої на задоволення потреб 
підрозділів Національної поліції У країни. 

3.19. З метою активного залучення до наукової роботи найб ільш . . . . шдготовлених курсанпв, студент1в, слухач1в продовжити проведення в 
Університеті щорічних Днів науки, забезпечивши якісну підготовку програм, 
прозорість процедур визначення та заохочення переможців, публікацію кращих 
наукових праць. 

3.20. Продовжити організацію та проведення в Університеті наукових 
і науково-практичних конференцій, семінарів, диспутів, засідань круглих 
столів, тренінгів тощо, залучаючи до цієї роботи вчених, науково-педагогічних . . . . . . . прац1вниюв, курсанпв, слухач1в 1 студенпв слорІДнених вищих навчальних 
закладі в, у тому числі й закордон них, практичних працівників правоохоронних 
оргаюв. 

З .21. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників щодо 
участі у конкурсах наукових робіт та видавничої продукції. 

3.22. Інтенсифікувати видавничу діяльність Університету (видання 
монографій, підручників, навчальних посібників та статей у науковій періодиці, 
що індексується наукометричними базами даних (Scopus та ін.). 



IV. ЗАКОННІСТЬ, ДИСЦИПЛІНА, ВИХОВНА РОБОТА 

Основні завдан11я: 

4.1. Забезпечити подальший розвиток системи соц1ального захисту 
працівників і ветеранів Університету, курсантів, студентів, слухачів. 

4.2. У контексті заходів з формування та зміцнення позитивного іміджу 
Університету проводити системну роботу щодо підтримки функціонування 
самодіяльних творчих колективів, залучення осіб постійного та перемінного 
складу до участ1 у концертних програмах, творчих оглядах, конкурсах, 
фестивалях. 

43. Посилити роль громадських організацій (профспілкових комітетів, 
органів курсантського й студентського самоврядування) у життєдіяльності 
Університету, у тому числі в проведенні заходів виховного та культурно
просвітницького характеру, організації дозвілля курсантів, студентів, слухачів, 
співробітників 380. 

4.4. Продовжити співробітництво із середніми загальноосвітніми 
школами, гімназіями, ліцеями, коледжами міста Сєвєродонецька і Луганської 
області щодо проведення профорієнтаційної роботи , формування правової . . . .. . 
СВІДОМОСТІ ШКІЛЬНОl МОЛОДІ. 

4.5. З метою обміну досвідом з питань виховної та культурно
просвітницької роботи з молоддю продовжити взаємодію з Департаментом 
освіти і науки, Управлінням молоді та спорту, Управлінням культури, 
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, 
профспілковими організаціями, органами курсантського й студентського 
самоврядування інших ЗБО України. 

4.6. Організовувати систематичне відвідування курсантами, студентами і 
слухачами Університету театрів, музеїв, філармоній, інших закладів культури; 
залучати працівників і студентів інших навчальних закладів до організації та . . . проведення сшльних виховних 1 культурно-розважальних заход1в. 

4.7. Запровадити широке залучення членів сімей працівників Університету 
до участі в традиційних фестивалях, оглядах-конкурсах, творчих виставках 
тощо. Активно впроваджувати в роботу з персоналом проведення сімейного 
відпочинку, спортивних змагань, екскурсій , турнірів, відвідування театрів, 
музеїв тощо. 

4.8. Забезпечити систематичну співпрацю з релігійними об'єднаннями 
різних конфесій з метою спільного проведення виховної роботи серед особового 
складу. 

4.9. Продовжити практику проведення в Університеті «Днів відкритих 
дверей» та широкого висвітлення uих заходів у засобах масової інформації. 

4.1 О. У контексті профорієнтаційної роботи продовжити практику 
запрошенням на навчання до ЗБО військовослужбовців , які звільняються з 



військової служби у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, та проведення 
виїзних лекцій, бесід, виступів колективів Університету. 

4.11. Забезпечити формування фондів кращих навчально-наукових і 
документальних фільмі в, що стосуються історії та сучасної діяльності 
Національної поліції України, життєдіяльності Університету тощо, та 1х 
використання у навчально-виховному процес~. 

4.12. Продовжити практику проведення тематичних лекцій з 
демонстрацією фільмів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 
присвячених Голодомору 1932 - 1933 року з метою вшанування пам'яті їх жертв, 
сприяння вивчення історії України, поширення інформації про злочини проти . . . людства, вчинею комуюстичним тоталпарним режимом. 

4.13. З метою вшанування громадського подвигу учасників Помаранчевої 
революції та Революції Гідності, ураховуючи важливе значення цих подій 
проводити тематичні заходи для співробітників, слухачів, курсантської та 
студентської молоді, присвячені Дню Гідності та свободи, під час яких 
проводити історичні екскурси на тему «Помаранчева революція та Революція 
Гідності» з демонстрацією відеофільмів та зустрічей з учасниками 
Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил в Донецькій та Луганській 
областях. 

4.14. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 
№ 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізацїї Стратегії національно
патріотичноrо виховання на 2020-2025 роки», продовжити роботу щодо 
реалізації плану Стратегії національно-патріотичного виховання. 

4.15. Виховання у здобувачів вищої освіти глибокого почуття любові до 
України , 'іі народу, духовної та психологічної готовності захищати права та 
інтереси українського народу і держави, формування якостей rромадянина
патрюта. 

4.16. Сприяння підвищенню культурного та загальноосвітнього рівня 
здобувачів вищої освіти, їх естетичному вихованню. 

4.17. Формування потреби до ведення здорового способу життя, протидія 
залученню курсантсько-студентської молод1 до сусп1льно безпечного 
середовища. 

4.18. Популяризація освітніх і культурних традицій університету. 
4.19. Організувати, постійно здійснювати та контролювати відвідування . . . . . . . . . кер1вниками вс1х р1вюв не рщше одного разу на м1сяць пщлеглих прац1вниюв за 

місцем проживання з метою з'ясування умов та способу життя, кола інтересів, 
взаємовідносин у сім 'ях, рівня матеріального та фінансового забезпечення, 
соціальної захищеності , як основних складових, що впливають на морально
психологічний стан працівників, визначають можливості використання їх на 
службі, дають можливість прогнозувати їх дії та вчинки. 

4.20. Підвищити ефективність роботи підрозд1шв виховної та 
психологічної служб щодо своєчасного виявлення з використанням методів 
психологічної експрес-діагностики осіб із невисокою чи порушеною стійкістю 
до стресогенних факторів та психоемоційних навантажень, схильних до 



порушень дисципліни і законності , та організувати проведення з ними необхідних психопрофілактичних заходів. Формувати в працівників органів Національної поліції розуміння згубності наслідків недотримання правил безпечної поведінки та свідомої необхідності щодо збереження свого життя та здоров'я. 

4.21. Посилити співпрацю між університетом та практичними підрозділами Національної поліції України, зокрема, забезпечити оперативний обмін інформацією не тільки про тих курсантів, студентів і слухачів, яких підозрюють у скоєнні правопорушень, вживанні або розповсюдженні наркотичних засобів (психотропних речовин), але й про тих, які підтримують стосунки з особами раніше засудженими, кримінальними авторитетами, особами яю вживають наркотики, наголосивши , що майбутній працівник . . . . правоохоронних оргаюв не повинен НІ в якому раз1 контактувати з крим1нальним 
середовищем. 

V. ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Основні завдання: 

5.1. Забезпечити комплектування закладу вищо~ освпи фахівцями відділення психологічного забезпечення відповідно до нормативів, визначених мвс. 

5.2. Продовжити практику запровадження та реалізації інформаційноосвітніх і профілактичних програм, рекомендованих МВС, МОН України. 5.3. Продовжити практику вивчення, систематизації та упровадження у практику кращих здобутків і напрацювань фахівців служби психологічного забезпечення закладів вищої освіти системи МВС України. 
5.4. Обладнання спеціалізованого кабінету для проведення роботи з постійним і перемінним складом щодо оптимізації функціонування психічних процесів, відновлення працездатності , запобігання перевтоми та емоційного 

вигорання. 

5.5. Забезпечення заходів, що сприяють покращенню психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, формуванню психологічної культури викладачів, курсантів та студентів, розвитку і формуванню професійно орієнтованої особистості здобувачів освіти за умови збереження психологічного здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу засобами практичної 
ПСИХОЛОГІІ. 



VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Основні завдання: 

6.1. Посилити роботу щодо міжнародної інтеграції та інтеграції системи 
вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, за умови збереження 
і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи. 

6.2. Забезпечення інформування міжнародного середовища про діяльність 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка через: офіційний сайт, соціальні мережі, 
інформаційні буклети англійською мовою, участь представників у міжнародних 
форумах, конференціях. 

б.З. Розширення переліку заходів для інтеграції в освітню та наукову 
діяльність Ун іверситету культури інших країн світу з широким залученням 
курсантів, студентів, ад'юнктів та аспірантів. 

6.4. Розробка та реалізація щорічних програм поглиблення вивчення 
англійської та інших мов курсантами, студентами, ад'юнктами, аспірантами та 
науково-педагогічними працівниками Університету. 

6.5. Забезпечити координацію діяльності структурних підроздш 1в 
Університету щодо розвитку освітніх, наукових і культурних зв'язків з вищими 
навчальними закладами й державними установами зарубіжних країн та 
міжнародними орган ізаціями; готувати проекти й забезпечувати виконання 
програм міжнародного співробітництва. 

6.6. Брати участь у реалізації міжнародних програм, угод про 
співробітництво та проєктів, які реалізуються в Україні міжнародними 
організаціями та фондами , Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 
ОБСЄ, НА ТО, ОЕМР та ін. 

6.7. Проведення моніторингу пріоритетів у сфері освіти, визначених у 
програмних документах ООН, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, ОЕСР, 
Міжнародної асоціації університеті в, Європейської асоціації університетів, 
інших міжнародних організацій, з метою оперативного реагування на нові 
завдання та виклики сучасност1. 

6.8. Упровадження світових та європейських стандартів академічної 
доброчесності шляхом затвердження Кодексу академічної етики Університету, 
Положення про Комісію з академічної етики, посади студентського омбудсмана 
та реалізації комплексу заходів, спрямованих на протидію корупції та боротьбу 
з плапатом . 

6.9. Залучати до участі у наукових і науково-практичних конференціях та 
сем інарах, що проводяться в Університеті , провідних науковців України та 
закордонних країн . 

6.1 О. Продовжити вдосконалення механізму впровадження у навчально
виховний процес Університету наукових досягнень та навчально-методичного 
досвіду зарубіжних юридичних та спеціалізованих навчальних закладі в і 
наукових установ. 

6.11. Забезпечувати участь наукових і науково-педагогічних працівників, 



ад'юнктів, 
отримання 

курсанпв, студент1в, слухач1в Університету в конкурсах на 
гранпв м1жнародних організацій для проведення наукових дослщжень. 

6.12. Продовжити роботу щодо залучення коштів міжнародних організацій, благодійних фондів для реалізації навчальних та наукових проектів Університету. 
6.13. Здійснити необхідні організаційні заходи щодо включення «Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» до міжнародних наукометричних баз. 
6.14. Сприяти публікуванню результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників Університету у провідних закордонних наукових виданнях, а також публікуванню досліджень зарубіжних партнерів у виданнях Університету. 
6. І 5. Підвищувати рівень володіння курсантами, студентами, слухачами, ад'юнктами, працівниками Університету іноземними мовами; впроваджувати у навчально-виховний процес новітні методики викладання іноземних мов. 6.16. Продовжити налагодження співпраці з юридичними та спеціалізованими навчальними закладами й науковими установами країн Балтії, Східної, Центральної та Західної Європи з питань обміну досвідом і . . проходження стажування науково-педагопчних працшниюв, курсант1в, . . 

студент1в, слухач 1в. 

6.17. Розширювати діапазон пошуку іноземних партнерів (вищих навчальних закладів, дослідницьких установ, організацій та фондів) та підписання угод про співпрацю з метою надання науково-педагогічному складу та здобувачам вищої освіти Університету можливості отримати зарубіжний освітній та науковий досвід. 
6.18. Розвивати й поглиблювати міжнародне, міжгалузеве та м1жуншерситетське співробітництво на основі виконання спільних наукових програм, проект1в, розробок, організації та проведенн1 спшьних сем1нар1в, конференцій тощо. 

6. 19. Підвищення рівня волод1ння іноземними мовами науковопедагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. 
6.20. Удосконалення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення міжнародного та міжвузівського співробітництва. 
6.21. Формування бази випускників Університету, що працюють в іноземних країнах, створення умов для їх активного залучення до академічного та культурного життя аІша-mаtег. 



VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основні завдання: 

7.1. Підвищення ефективності використання матеріально-технічних та 
ф і нансових ресурсів. 

7.2. Розширення матеріально-технічної бази за рахунок проведення 
реконструкції двох приміщень по вулицях Гоголя , Півоварова тощо в м істі 
Сєверодонецьк. 

7.3. Інтеграція інформаційних технологій та систем безпеки в 
інфраструктуру Університету. 

7.4. Розвиток локальної мереж~ Уні верситету та посилення 
інформаці йної безпеки. 

7.5. Формування та реалізація інформаційної політики Університету. 
7.6. Продовжити впровадження у освітній процес Університету активних 

і нформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів 
навчання. 

7.7. Продовжити роботу щодо підготовки електронних версій підручників, 
навчальних посібників, монографій, зб ірників наукових праць тощо, 1х 
розміщення на wеЬ-сайті Університету. 

7.8. Продовжити роботу щодо пщтримки та розвитку wеЬ-сайту 
Університету; підготовки електронних варіантів «Вісника ЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка» та їх розміщення в мережі Інтернет. 

7.9. Зважаючи на потребу вдосконалення форм і методів профорієнтаційної 
роботи, п ідтримання позитивного 1мщжу Університету, змістовного 
інформування потенційних абітур ієнтів про Університет та умови навчання в 
ньому, забезпечити розширення інтернет-представництва Університету в 
популярних соц1альних мережах. 

7 .1 О. Продовжувати роботу щодо поповнення й модернізації парку 
комп'ютерної техніки, збільшення кількості та якості комп'ютерних мереж. 
Забезпечити потреби навчально-виховного процесу в комп'ютерн і й техніці 
відповідно ДО норм, встановлених MQH У країни. 

7. І І . Забезпечити функціонування електронного каталогу книжкових 
фондів загальної бібл іотеки та електронної бібліотеки Університету. 

7.12. Оновити комп'ютерну мережу Університету, забезпечити доступ 
курсанті в (студентів) і викладачів до швидк існої мережі Інтернет. 

7.13. З метою як існої п ідготовки майбутніх правоохоронців забезпечити 
доступ інформаційних ресурсів Університету до і нформаційно-аналітичних та 
пошукових баз даних Національної поліці ї України. 

7. 14. Згідно з нормативними вимогами МВС і МОН України сприяти . . . розвитку державного i приватного партнерства у rалуз1 осв1ти, спрямованого на 

розширення та вдосконалення навчальної, лабораторної, матеріальної бази 
Університету. 



7.15. Забезпечити підтримання у належному стані навчальних, спортивно
тренувальних, житлових, господарських будівель і споруд Університету, 
своєчасно проводити їх поточний та капітальний ремонт. 

7.16. Створити на території Університету тактичне містечко та забезпечити 
активне його використання у ході навчальних занять для відпрацювання 
тактичних навичок дій груп бойового розрахунку під час затримання озброєних 
ЗЛОЧИНЦІВ. 

7. l 7. Обладнати будівлі, розташовані на території університету, захистом 
від блискавок. 

7.18. Ужити захощв щодо 
електроживлення для забезпечення 
комендатури та службових приміщень. 

шдключення 

резервного 

джерела автономного 

енергопостачання до 

7.19. При проведенні капітальних ремонтів будівель здійснювати заходи 
щодо підвищення рівня пожежної безпеки, забезпечення належних технічних 
умов безперешкодної евакуації людей з навчальних та адм1юстративного 
корпус1в, rуртожитюв, господарських споруд, спортивно-оздоровчого 
комплексу. 

7.20. Для забезпечення потреб навчально-виховного процесу та створення 
належних умов для проведення самостійної роботи курсантів, студентів, 
слухачів продовжити переобладнання навчальних аудиторій в спеціалізовані 
кабінети. 

7 .2 І . Продовжити роботу щодо розвитку молод1жного спорту та 
вдосконалення умов для формування здорового способу життя курсантів, 
студентів, слухачів і працівників Університету шляхом розширення мережі 
спортивних клубів і секцій, утворення центр і в курсантської (студентської) 
фізичної культури і спорту, будівництва сучасних спортивних споруд, 
облаштування спортивних майданчиків. 

Реk'їОр ~~ В.М.Комарницький 


