ДОВІДКА
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ за І семестр
2018-2019 навчального року
І. У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі –
ЛьвДУВС) План основних заходів на 2018-2019 н.р. (далі – План) схвалено
на засіданні Вченої ради (протокол № 11 від 27.06.2018) та затверджено
наказом ректора від 05.07.2018 № 160. Довідка підготовлена за доповідними
записками, наданими керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС
про виконання Плану за І семестр 2018-2019 н.р., за тематичними розділами.
ІІ. Організаційні заходи. Управлінська та службова діяльність
2.1. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС за І семестр
2018-2019 навчального року відбулося 5 засідань Вченої ради, на яких
заслухано 63 питання, що охоплюють основні напрями діяльності ЛьвДУВС
(в тому числі: навчально-методична робота – 17 питань; наукова робота –
7 питань; редакційно-видавнича діяльність – 11 питань; робота з кадрами –
3 питання; організаційного характеру – 14 питань, матеріально-технічного
забезпечення – 4 питання, профорієнтаційної роботи та міжнародного
співробітництва – 1 питання, нормотворча діяльність – 6 питань).
Значну увагу Вчена рада університету приділяла питанням
рекомендації до друку та/або поширення через мережу Інтернет навчальнометодичних та наукових матеріалів у загальній кількості 152 одиниці, у тому
числі: 14 навчальних та навчально-методичних посібників; 2 підручників;
7 монографій; 6 наукових вісників; 8 збірників наукових статей, тез
та повідомлень; 2 методичних рекомендацій; 111 програм навчальних
дисциплін; 1 курс лекцій та 1 довідник.
Вченою радою університету розглянуто та затверджено 28 тем
дисертацій і планів робіт аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. Змінено одну тему дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософії. Затверджено 8 додаткових програм для складання
кандидатських іспитів зі спеціальностей на здобуття наукового ступеня
доктора філософії.
Надано допуск до читання лекцій, при підготовці фахівців освітнього
рівня «бакалавр» 5 науково-педагогічним працівникам університету.
Протягом звітного періоду присвоєно вчене звання професора
1 науково-педагогічному працівнику та доцента 3 науково-педагогічним
працівникам університету. Усі атестаційні справи були підготовлені та
надіслані до Міністерства освіти і науки України вчасно.
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2.2. У вересні-листопаді 2018 року на усіх перших курсах факультетів
ЛьвДУВС проведено загальні збори, на яких обрано органи курсантського
та студентського самоврядування.
2.3. На початок 2019 року особам постійного та перемінного складу
видано 198 службових посвідчень працівника поліції та жетонів
поліцейських з індивідуальними номерами. Для забезпечення виготовлення
службових посвідчень, жетонів поліцейських з індивідуальним номером
працівниками відділу ресурсного забезпечення було проведено ремонт
приміщення, встановлені решітки на вхідних дверях та встановлено
сигналізацію.
2.4. Структурними підрозділами ЛьвДУВС розроблено загальну
планову документацію, упорядковано установчі та нормативно-розпорядчі
документи відповідно до організаційно-штатних змін. Факультетами
проведена робота щодо документального забезпечення освітнього процесу,
зокрема, розроблено та підготовлено навчальні плани освітнього ступеня
магістр та освітнього ступеня бакалавр усіх спеціальностей, робочі плани,
оновлено методичне забезпечення освітнього процесу.
Відповідальні працівники за ведення номенклатури справ структурних
підрозділів
здійснюють
упорядкування
документів
відповідно
до встановлених вимог.
2.5. Для ознайомлення здобувачів вищої освіти університету
з правилами користування бібліотекою, електронною бібліотекою,
довідковим апаратом працівниками загальної бібліотеки проведено
бібліотечні заняття, зокрема:
01 вересня 2018 року – зі здобувачами вищої освіти факультетів № 1, 2,
3 Інституту підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції;
04 вересня 2018 року – зі здобувачами вищої освіти факультету № 3
за кошти фізичних та юридичних осіб;
10, 11, 25 вересня 2018 року – зі здобувачами вищої освіти юридичного
факультету;
05, 12, 26 вересня та 03 жовтня 2018 року – зі здобувачами вищої освіти
факультету психології;
12 листопада 2018 року – зі здобувачами вищої освіти факультету
управління та економічної безпеки;
13 вересня, 18, 27 жовтня та 15 листопада 2018 року – зі здобувачами
вищої освіти Центру післядипломної освіти, заочного та дистанційного
навчання.
2.6.1. Наказом ЛьвДУВС від 28.08.2018 № 204 «Про проведення дня
знань» організовано проведення урочистих заходів присвячених Дню знань,
01.09.2018 на території навчально-тренувального відділу «Верещиця» (далі –
НТВ «Верещиця»). На даних заходах були присутні керівники ЛьвДУВС,
декани факультетів, науково-педагогічні працівники, заступник начальника
Головного управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Львівській
області Тарас Бакай. 03.09.2018 до участі в заходах було залучено
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перемінний склад факультетів № 1, 2, 3 Інституту з підготовки фахівців для
підрозділів Національної поліції (далі – ІПФПНП) та студентів факультетів
№ 6, 7, 8 на інших територіях ЛьвДУВС В урочистостях взяли участь
здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники факультетів, а також
батьки та гості.
2.6.2. У жовтні 2018 року на факультетах № 6, 7, 8 ЛьвДУВС
проведена робота з виготовлення студентських квитків, організовано та
проведено урочисті заходи з нагоди вручення їх здобувачам вищої освіти. В
заходах взяли участь ректор університету Благута Р.І., перший проректор
Созанський Т.І., декани факультетів ЛьвДУВС.
2.6.3. На території НТВ «Верещиця» 14.10.2018 проведено урочисті
заходи з нагоди приведення до Присяги 198 курсантів перших курсів
факультетів № 1, 2, 3 ІПФПНП ЛьвДУВС. Першокурсників вітали: заступник
директора Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх
справ України полковник поліції Юрій Лотоцький, заступник Голови
Національної поліції України генерал поліції третього рангу Ігор Клименко,
керівник Апарату Львівської обласної державної адміністрації Маріанна
Вільшинська, керуючий справами Львівської обласної ради Валентин
Харлов, начальник ГУНП у Львівській області генерал поліції третього рангу
Валерій Середа, народний депутат України, член Колегії МВС України
Микола Величкович та випускник навчального закладу 1975 року випуску
гвардії генерал-полковник Іван Білас.
2.6.4. На виконання Плану заходів з проведення у 2018 році
Всеукраїнського тижня права, затвердженого ректором ЛьвДУВС, проведено
низку заходів:
05 грудня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства
за участю завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу факультету № 3 ІПФПНП к.ю.н., доцента, полковника поліції
Йосифовича Д.І. на тему «Корупція та шляхи її подолання».
06 грудня 2018 року кафедра цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету провела лекцію для здобувачів освітнього ступеня
бакалавр 3 курсу зі запрошенням партнерів адвокатського об’єднання
«Правовий альянс «Еквітас» Патько Наталії Ярославівни та Брунець
Володимира Григоровича, які розповіли про стандарти прав людини та
механізми їх реалізації і захисту.
06 грудня 2018 року кафедра цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету організувала відвідування здобувачами вищої освіти
3 курсу Головного територіального управління юстиції у Львівській області,
в рамках якої начальник управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Ілечко Т.І. та начальник відділу
систематизації законодавства, правової роботи і освіти Гірковий Я.З.
розповіли про структуру, напрями діяльності управління, проекти
Міністерства юстиції України «Я маю право», «Стоп насильство», «Чужих
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дітей не буває», «Зупинимо булінг разом», пілотні проекти «Шлюб за добу»,
«Реєстрація місця проживання дитини в пологовому будинку».
12 грудня 2018 року кафедра адміністративно-правових дисциплін
юридичного факультету організувала зустріч за круглим столом заступника
начальника юридичного відділу по роботі з кадрами ТзОВ «Айпіє-Л»
кандидата юридичних наук Кісіля Р.-В.В. із членами наукового гуртка
кафедри на тему «Верховенство права як один з основоположних принципів
забезпечення прав та свобод людини і громадянина». Обговорювані питання
стосувалися основних прав і свобод людини та громадянина, механізму
захисту прав, ролі адміністративного судочинства в реалізації прав людини
громадянина, принципу верховенства права і проблем його забезпечення
в Україні. З доповідями виступили здобувачі вищої освіти Кузьмочка Юлія
(3 курс, 1 група), Коробій Любов (3 курс, 1 група), Апетик Микола (1 курс,
6 група), Яцина Остап (3 курс, 6 група).
13 грудня 2018 року кафедра кримінально-правових дисциплін
юридичного факультету провела семінар за участю науково-педагогічних
працівників із запрошенням членів наукового гуртка та здобувачів освітнього
ступеня магістр на тему «Заходи кримінально-правового характеру: новели
і перспективи».
07 грудня 2018 року відбулося засідання круглого столу
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції» (організатор
заходу – кафедра теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права). Робота заходу тривала за напрямами: філософськоправові та теоретико-історичні засади державотворення та правотворення
в контексті
євроінтеграції;
галузеві
проблеми
державотворення
та правотворення в контексті євроінтеграції. У роботі круглого столу взяли
участь 40 осіб. До початку заходу видано збірник тез наукових доповідей його
учасників (Львів: Бона, 2018. 258 с.).
07 грудня 2018 року 2018 відбувся брейн-ринг «На терезах Феміди»
за участі учнів 17 шкіл, гімназій та ліцеїв м. Львова. Захід для школярів
організували координаційно-методичний центр «Галицьке юнацтво»,
управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської
ради, ЛьвДУВС, сектор ювенальної превенції поліції ГУНП у Львівській
області та Головне територіальне управління юстиції Львівської області.
14 грудня 2018 року відбулася регіональна науково-практична
конференція «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання
в Україні» (організатор заходу – юридичний факультет ЛьвДУВС). Робота
заходу тривала в режимі пленарного та секційних засідань за напрямами:
правові засади забезпечення прав і свобод людини та громадянина
в контексті конституційної реформи в Україні; теоретико-правові проблеми
регулювання господарської діяльності на засадах сталого розвитку; проблеми
правового регулювання приватних правовідносин в Україні; проблеми
підвищення ефективності протидії злочинності. До участі у конференції
долучилися близько 60 осіб. Серед них науковці ЛьвДУВС, Львівського
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національного університету імені Івана Франка, Українського католицького
університету, Національного університету «Львівська політехніка»,
Хмельницького національного університету, Хмельницького університету
управління та права, Одеського державного університету внутрішніх справ,
представники суду, прокуратури, Національної поліції України. До початку
роботи конференції видано електронний збірник тез наукових доповідей
її учасників (Львів: ЛьвДУВС, 2018. 464 с.).
Для здобувачів вищої освіти усіх факультетів ЛьвДУВС проведені
заняття на тему «Права людини», де було наголошено на правах дітей, які
позбавлені належного батьківського виховання.
Науково-педагогічні працівники та курсанти факультету № 3 ІПФПНП
провели для учнів ЗОШ № 75 м. Львова Всеукраїнський урок на тему "Права
дитини".
Науково-педагогічні працівники юридичного факультету провели
9 зустрічей із учнями загальноосвітніх закладів м. Львова, під час яких були
прочитані лекції на правову тематику, 4 з цих зустрічей були проведені
у рамках акції «Відвідай рідну школу».
У читальних залах загальної бібліотеки організовано книжкову
виставку «Генезис прав людини в Україні».
2.7. До 01 жовтня 2018 року забезпечено підготовку, узагальнення та
своєчасне подання звіту ЛьвДУВС на початок навчального року (форма № 23 нк) у МВС України.
2014р.

2015р.
+/-до
Всього 2014р

2016р.
+/-до
Всього 2015р

2017р.
2018р.
+/- до
+\-до
Всього 2016р Всього 2017р

2018р
+/-до
2014р

Форма
навчання

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Денна
в т. числі
:
-державна

2866

2708

-159

2704

-4

2421

-283

2418

-3

- 448

910

906

-4

1020

+114

898

-122

760

- 138

- 150

-платна

1956

1802

-154

1684

-118

1523

-161

1658

+ 135

- 298

Заочна
в т.числі :
-державна

2775

2330

-445

2339

+9

1942

-397

2088

+ 146

- 667

731

658

-73

566

-92

516

-50

443

- 73

- 288

-платна

2044

1672

-372

1773

+101

1426

-347

1645

+ 219

- 399

Разом:
в т.числі:
державна
-платна

5641

5038

-603

5043

+5

4363

-680

4506

+ 143

- 1135

1641
4000

1564
3474

1586
3457

+22
-17

1414
2949

1203
3303

- 211
+ 354

- 438
- 697

-77
-526

-172
-508
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Аналіз звітності ЛьвДУВС за формою 2-3 нк станом на 01.10.2018
свідчить про ріст чисельності студентів платної форми навчання (+354 осіб)
та спад чисельності студентів державної форми навчання (-211 осіб).
В порівнянні до 2017 року контингент здобувачів вищої освіти зріс на
143 чол., однак до рівня 2014 року спад чисельності становить 1135 чол.
2.8. У вересні-жовтні 2018 року факультетами ЛьвДУВС, що
здійснюють підготовку фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб
забезпечено виготовлення індивідуальних планів (за винятком юридичного
факультету), читацьких квитків, перепусток, облікових карт для здобувачів
вищої освіти 2018 року набору.
2.9.1. 12 жовтня 2018 року на території НТВ «Верещиця» керівництвом
факультетів № 1, 2, 3 ІПФПНП проведено зустрічі з батьками курсантів
перших курсів. Відповідно до планів роботи керівниками факультетів:
юридичного, психології, управління та економічної безпеки проведено
зустрічі адміністрацій з батьками здобувачів вищої освіти перших курсів. До
батьків доведено основні положення кредитно-трансферної системи
в університеті, інформацію щодо актуальних питань освітнього процесу,
дисципліни і порядку. Протягом семестру керівники, методисти факультетів
спілкувалися із батьками студентів, а особливо із батьками тих студентів, які
були відсутні на заняттях та мають низьку успішність, шляхом листування,
телефонних розмов, а також безпосередніх зустрічей.
2.9.2. У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській атомній електростанції 14 грудня 2018 року у церкві
Воздвиження Чесного Хреста Господнього, що на вул. Замарстинівській, 9,
віддано шану померлим працівникам ЛьвДУВС, які несли службу у зоні
відчуження. Ветерани ЛьвДУВС вшанували пам’ять ліквідаторів, поклавши
квіти до пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля».
2.10. В листопаді 2018 року відділом режимно-секретної роботи
та документального
забезпечення
проведено
додаткове
заняття
із завідувачами
кафедр:
кримінального
права
та
кримінології;
криміналістики, судової медицини і психіатрії; кримінального процесу
факультету № 1 ІПФПНП, а також із відповідальними за ведення діловодства
на зазначених кафедрах особами, щодо якості та повноти ведення службової
документації, відповідно до номенклатури справ.
2.11. Відповідно до графіка здійснені перевірки структурних
підрозділів щодо дотримання наказу МВС України від 27.07.2012 № 650
«Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС
України» та наказу ЛьвДУВС від 25.12.2012 № 598 «Про заходи щодо
вдосконалення документообігу у Львівському державному університеті
внутрішніх справ» (графік проведення перевірки діловодства у структурних
підрозділах ЛьвДУВС на 2018 рік від 15.11.2017 № 1/2864).
2.12. За І семестр 2018-2019 навчального року було проведено
18 засідань ректорату ЛьвДУВС. Протягом звітного періоду здійснювався
постійний контроль за станом та строками виконання документів відповідно

7

до наказу МВС України від 13.06.2016 № 503 «Про затвердження Інструкції
з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України».
З метою організації належного моніторингу й оперативного контролю
за дотриманням строків та якістю виконання завдань керівництва МВС,
поставлених вищим навчальним закладам МВС України, підвищення рівня
виконавської дисципліни у підрозділах ЛьвДУВС ведеться щоденний
моніторинг стану виконання контрольних документів. Щотижня
за результатами контрольної перевірки стану виконавської дисципліни
(відповідно до записів у журналах реєстрації наказів, розпоряджень, вказівок,
рішень та інших вхідних нетаємних документів) у ЛьвДУВС складаються
аналітичні довідки, що розглядаються на засіданнях ректорату. Зокрема,
протягом звітного періоду довідки про стан виконавської дисципліни
у ЛьвДУВС було долучено до документів засідань ректорату, як протоколи:
№ 1 від 03.09.2018,
№ 2 від 10.09.2018,
№ 3 від 17.09.2018,
№ 4 від 24.09.2018,
№ 5 від 01.10.2018,
№ 6 від 08.10.2018,
№ 7 від 16.10.2018,
№ 8 від 22.10.2018,
№ 9 від 29.10.2018,
№ 10 від 05.11.2018,
№ 11 від 12.11.2018,
№ 12 від 19.11.2018,
№ 13 від 26.11.2018,
№ 14 від 03.12.2018,
№ 15 від 11.12.2018,
№ 16 від 17.12.2018,
№ 17 від 26.12.2018,
№ 18 від 02.01.2019.
2.13. До 05 січня 2019 року оновлено Літерну справу ЛьвДУВС, копію
якої направлено в Міністерство внутрішніх справ України.
2.15. Структурними підрозділами ЛьвДУВС
забезпечувалося
виконання Закону України «Про звернення громадян», за кожним зверненням
проводилися ретельні перевірки та надавалися відповіді заявникам
у встановлені терміни. Щоквартально проводився аналіз (узагальнення) стану
розгляду звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України
у ЛьвДУВС. Також узагальнювалася статистична інформація про стан
розгляду запитів на публічну інформацію у ЛьвДУВС яка розміщена
на офіційному сайті ЛьвДУВС. Вся інформація надсилалася у Департамент
з питань режиму та службової діяльності МВС України (вих. 1/2289, 1/2290
від 03.10.2018; 1/3112, 1/3113, від 29.12.2018) та розглядалася на засіданнях
ректорату (протокол № 2 від 10.09.2018, протокол № 7 від 16.10.2018).
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2.16. Для ознайомлення читачів з новими надходженнями
в читальному залі загальної бібліотеки ЛьвДУВС організована виставка,
експозиція якої оновлюється при поповненні бібліотечного фонду.
2.17. З метою ознайомлення потенційних здобувачів вищої освіти,
інших гостей університету з науковими здобутками науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС фахівцями загальної бібліотеки під час проведення
загальноуніверситетських Днів відкритих дверей та Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Психічне здоров′я особистості у кризовому
суспільстві» 19, 27 жовтня та 22 грудня 2018 року були організовані виставки
праць науково-педагогічних працівників.
2.20. Відповідно до наказу МВС України від 11.11.2003 № 1345 «Про
дії органів, підрозділів та навчальних закладів МВС України з ліквідації
масових заворушень») та вимог наказу ЛьвДУВС від 12.09.2018 № 215 «Про
створення та підготовку загону оперативного реагування ЛьвДУВС»
організовано проведення практичних занять зі загоном оперативного
реагування під час яких удосконалюються навики та уміння особового
складу ЛьвДУВС.
2.21. Підготовлено проект положення та проект плану заходів щодо
організації цивільного захисту у ЛьвДУВС.
ІІІ. Навчально-методична робота
3.1. Упродовж звітного періоду на засіданнях науково-методичної ради
університету (всього 5) виносилися питання про розгляд наукової
та навчально-методичної літератури щодо рекомендації до друку та/або
поширення через мережу Інтернет. Розглянуто та рекомендовано до друку
та/або для поширення через мережу Інтернет навчально-методичних та
наукових матеріалів у загальній кількості 147 одиниць, у тому числі: 10
монографій, 2 підручники, 14 навчальних та навчально-методичних
посібників, 111 програм навчальних дисциплін, 1 курс лекцій, 1 довідник, 2
методичні рекомендації, 6 програм атестації здобувачів вищої освіти. З
метою розгляду навчально-методичної літератури на Вченій раді ЛьвДУВС
систематично здійснювалась підготовка відповідних проектів ухвал.
Відповідно до вимог Положення про порядок розробки, оформлення
та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
університету, затвердженого наказом ЛьвДУВС від 25.05.2015 № 114,
кафедрами
факультетів
ЛьвДУВС
розроблено
та
затверджено
у встановленому порядку навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу. Електронні варіанти матеріалів подані до електронної бібліотеки
університету, де розміщено все методичне забезпечення освітнього процесу,
яке надійшло від осіб, відповідальних за цю ділянку роботи.
3.2. 15 листопада 2018 року кафедрою іноземних мов та культури
фахового мовлення ЛьвДУВС проведено олімпіаду на краще володіння
іноземною мовою серед курсантів та студентів 1-3 курсів.
3.3. Відповідно до Положення про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії у ЛьвДУВС, затвердженого наказом ректора
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від 29.03.2018 № 57, та з метою якісної організації атестації здобувачів вищої
освіти підготовлена необхідна документація з організації роботи
екзаменаційних комісій (програми атестацій, екзаменаційні білети). Подані
пропозиції по складу екзаменаційних комісій щодо атестації здобувачів вищої
освіти випускних курсів, а також надіслано пропозиції для затвердження голів
екзаменаційних комісій до МВС України.
3.4. Згідно з навчальними планами ЛьвДУВС у 2018-2019 навчальному
році передбачено організацію усіх видів практичної підготовки відповідно до
вимог Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих
навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України
від 27.06.2013 № 621, а саме: ознайомча практика для курсантів 1-х курсів
факультетів № 1 і № 2 ІПФПНП здійснюватиметься у період з 22.07.2019
до 04.08.2019, а для курсантів факультету № 3 ІПФПНП з 15.07.2019
до 26.07.2019 у секторах, відділах Управління превентивної діяльності ГУНП
у Львівській області.
Навчальна практика курсантів 2-х курсів факультетів № 1, 2 ІПФПНП
проходить у посаді дільничного офіцера поліції в період з 21.01.2019
до 17.02.2019 у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях.
А навчальна практика курсантів 2-го курсу факультету № 3 ІПФПНП
в період з 08.07.2019 до 04.08.2019.
Навчальна практика для курсантів 3-го курсу:
- факультету № 1 ІПФПНП спеціалізація підготовка слідчих
відбувається у посаді слідчого в період з 21.01.2019 до 17.02.2019
у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях;
- факультету № 2 ІПФПНП спеціалізація оперативно-розшукова
відбувається
в посаді оперуповноваженого карного розшуку в період
з 21.01.2019 до 17.02.2019 у територіальних підрозділах поліції ГУНП
в областях;
- факультету № 3 ІПФПНП спеціалізація підготовка працівників
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції відбувається
в посаді інспектора ювенальної превенції в період з 21.01.2019 до 17.02.2019
у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях.
Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 1 ІПФПНП буде
проходити у посаді слідчого у територіальних підрозділах ГУНП в областях
з 25.02.2019 до 19.05.2019.
З метою належного методичного забезпечення практичної підготовки
профільними кафедрами у І семестрі 2018-2019 навчального року розроблено
та видано усі необхідні програми практики і стажування. Інформацію про
терміни практики і стажування, списки курсантів (слухачів) надіслано
до ГУНП в областях за місяць до початку практичної підготовки.
Для організації захисту результатів навчальної практики та стажування
здобувачів вищої освіти буде залучено практичних працівників з числа
керівного складу ГУНП у Львівській області. Зокрема, заступника
начальника ГУНП у Львівській області – начальника слідчого управління
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ГУНП у Львівській області полковника поліції Самарчука М.В.; начальника
управління карного розшуку ГУНП у Львівській області полковника поліції
Богданова С.В.; заступника начальника відділу інспекції з особового складу
Управління кадрового забезпечення ГУНП у Львівській області
підполковника поліції Сидора С.І.
3.8. Відділом технічних засобів навчання ЛьвДУВС впродовж
планового періоду забезпечено доступ підрозділів університету та учасників
освітнього процесу до ресурсів інформаційно-пошукової системи органів
внутрішніх справ та глобальної мережі Інтернет.
Для організації користувачам університету доступу до ресурсів
глобальної мережі Інтернет, інформаційно-пошукової системи органів
внутрішніх справ та інформаційних ресурсів університету, на всіх територіях
університету забезпечено функціонування локальних мереж, які об’єднують
понад 90% комп’ютерного парку університету, та включають в себе зони
безпровідного доступу Wi-Fi. З метою покращення якості надання таких
послуг, проведено роботи по модернізації та вдосконаленню локальних
мереж, розширено зони покриття безпровідних мереж, забезпечено
функціонування веб-сайту, електронної бібліотеки та інституційного
репозитарію університету, систем дистанційного та електронного навчання,
а також інших електронних сервісів університету. Здійснювалося
інформаційне наповнення та адміністрування веб-сайту університету,
технічна підтримка та супровід електронної бібліотеки та інституційного
репозитарію університету, систем дистанційного та електронного навчання,
електронного поштового сервісу університету.
3.9. Для якісного забезпечення освітнього процесу:
за кошти загального фонду було закуплено 100 примірників
навчальної та наукової літератури на суму 21019 грн.;
з редакційно-видавничого відділу, передано згідно з внутрішніми
накладними 136 примірників навчальних, навчально-методичних посібників,
наукових вісників, матеріалів конференцій на суму 14094 грн.;
від наукових установ та закладів вищої освіти МВС України, згідно
зі супровідними листами отримано 31 примірник навчальної та наукової
літератури;
від фізичних та юридичних осіб на облік прийнято 300 примірників
навчальних, методичних посібників, підручників, монографій, наукових
вісників, словників, методичних матеріалів та методичних рекомендацій;
в електронній бібліотеці розміщено 24 файли електронних аналогів
навчальних посібників, підручників, монографій, курсів лекцій та 1564 файли
методичного забезпечення;
в інституційному репозитарії розміщено 1851 файл авторефератів,
дисертацій, монографій, підручників, навчальних, навчально-методичних
посібників, методичних рекомендацій.
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ІV. Наукова, науково-дослідна робота.
Редакційно-видавнича діяльність
4.1. За І семестр 2017-2018 навчального року проведена відповідна
робота Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів
(ад’юнктів), докторантів, молодих вчених ЛьвДУВС, зокрема:
19 вересня 2018 року у ЛьвДУВС відбулися Загальні збори Наукового
товариства, обрано співголів Наукового товариства (курсанта факультету № 3
Катерину Гончарук, здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр» юридичного
факультету Миколу Апетика, ад’юнкта кафедри кримінального процесу
та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП старшого лейтенанта поліції
Аліну Ратнову) та секретаря (курсанта факультету № 1 Оксану Марко).
Схвалено план роботи Наукового товариства на 2018-2019 навчальний рік.
24 жовтня 2018 року відбулося планове засідання Наукового товариства,
на якому з доповідями виступили представники наукових гуртків кафедри
кримінального права і кримінології (доповідач: курсант 3 курсу факультету № 1
ІПФПНП Півень Назар, тема виступу «Легалізація цивільної зброї: нова
небезпека чи необхідність?») та кафедри психології управління факультету
психології (доповідач: здобувач освітнього ступеня «магістр» Мегес Роксолана,
тема виступу «Кібербулінг: психологічні особливості та шляхи подолання»).
14 листопада 2018 року відбулося засідання Наукового товариства, під
час якого з доповідями виступили представники наукових гуртків кафедри
кримінально-правових дисциплін (доповідач: здобувач освітнього ступеня
«бакалавр» юридичного факультету Бубенко Марта, тема виступу «Новели
кримінального законодавства щодо насильства в сім’ї та сексуального
насильства»), кафедри цивільно-правових дисциплін (доповідач: здобувач
освітнього ступеня «магістр» юридичного факультету Заболотна Марія, тема
виступу «Сурогатне материнство»), кафедри криміналістики, судової
медицини та психіатрії (доповідач: курсант 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП
Марко Оксана, тема виступу «Окремі аспекти методики розслідування
торгівлі людьми вчинених із застосуванням інформаційних технологій»).
Крім цього, курсант 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП Бобровська Юлія
презентувала проект «Skills Labs: успішна кар’єра», у якому брала участь
з 25 вересня до 20 листопада 2018 року (м. Львів).
5 грудня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства, під час
якого виступили представники наукових гуртків кафедри менеджменту
(здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету управління
та економічної безпеки Кісіль Анна, тема виступу «Студентське
працевлаштування як об’єкт управління»), кафедри психології діяльності
в особливих умовах (здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету
психології Мороз Ольга, тема виступу «Вплив соціального стресу на
психічне здоров’я сучасних підлітків»), кафедри економіки та економічної
безпеки (здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету управління
та економічної безпеки Байло Іванна та здобувач освітнього ступеня
«магістр» цього факультету Зікій Мар’яна, тема виступу «Актуальні загрози
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економічній безпеці України в сучасних умовах та напрями
їх нейтралізації»).
4.2.1. 28 вересня 2018 року відбувся науково-практичний семінар
«Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний
і правовий аспекти» (організатори – кафедра адміністративного права
та адміністративного процесу факультету № 3 та кафедра оперативнорозшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС). Робота заходу
тривала за напрямами: кримінально-правові та кримінологічні засоби
протидії незаконному обігу наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів
та прекурсорів; кримінальне процесуальне та криміналістичне забезпечення
протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів; профілактика
наркоманії адміністративно-правовими засобами; проблеми взаємодії
суб’єктів системи профілактики наркоманії; міжнародно-правові аспекти
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів
та прекурсорів;
інформаційне
забезпечення
діяльності
правоохоронних і правозахисних органів щодо протидії незаконному обігу
наркотичних засобів та ін. Всього у роботі семінару взяли участь 50 осіб.
Серед учасників – представники ГУ НП у Львівській області, СІЗО
у Львівській області, прокуратури Львівської області, Львівського обласного
медичного центру превенції та терапії узалежнень, реабілітаційного центру
«Час змін», Громадської організації «Закон, порядок, достаток», Сихівського
районного суду м. Львова, Львівського торговельно-економічного
університету, Національного університету «Львівська Політехніка»,
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
та ін.
4.2.2. 5 жовтня 2018 року відбувся науково-практичний семінар
(організатор – кафедра соціальних дисциплін факультету № 3 ІПФПНП).
Робота заходу здійснювалася за напрямами: діяльність правоохоронних
органів з протидії правопорушенням у сфері економіки; роль
психопрофілактики у сфері діяльності Національної поліції; професійнопсихологічна модель особистості поліцейського; моніторинг якості
професійної підготовки поліцейських; формування позитивного іміджу
поліції та ін. Всього у роботі семінару взяли участь 40 осіб. Серед учасників:
представники ГУ НП у Львівській області, Управління захисту економіки
у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції
України, Управління кадрового забезпечення ГУ НП у Львівській області,
Управління патрульної поліції у Львівській області, департаменту міського
голови Львівської міської ради, Національного університету «Львівська
політехніка», Регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, Львівського
національного університету імені Івана Франка та ін.
4.2.3. 19 жовтня 2018 року відбулася всеукраїнська науково-практична
конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві»
(організатор – кафедри психології та психології діяльності в особливих
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умовах факультету психології ЛьвДУВС). Робота конференції тривала
у пленарному режимі. Обговорення відбувалися у форматі трьох дискусійних
платформ: «Теоретико-прикладні основи дослідження психічного здоров’я
особистості», «Вплив суспільних трансформацій на психічне здоров’я
особистості» та «Психологічне забезпечення діяльності центральних органів
виконавчої влади». Всього у роботі заходу взяли участь 80 осіб. Були
представлені: Львівська обласна рада; Департамент охорони здоров’я
Львівської обласної державної адміністрації; Департамент персоналу,
організації освітньої та наукової діяльності МВС України; Департамент
кадрового забезпечення Національної поліції України; ГУНП у Львівській
області; Національна гвардія України; Західне територіальне управління
Національної гвардії України; Державний науково-дослідний інститут МВС
України; заклади вищої освіти МВС із специфічними умовами навчання;
Державна прикордонна служба України; Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності; Львівський національний університет імені Івана
Франка; Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені
Юрія Липи; Львівська обласна психіатрична лікарня; Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» та ін. До початку проведення
конференції видано електронний збірник тез доповідей її учасників (Львів:
ЛьвДУВС, 2018. 448 с.).
4.2.4. 25 жовтня 2018 року відбувся науковий семінар «Антикризове
управління: фінансовий і системний аспекти» (організатор – кафедра фінансів
та обліку). Робота заходу тривала за напрямами: фінансова діагностика
у системі антикризового управління; фінансові злочини: способи виявлення
та механізми протидії; інноваційні інструменти антикризового управління;
стратегії антикризового управління; зарубіжний досвід антикризового
управління. До участі у науковому семінарі долучилися представники
Державної фіскальної служби у Львівській області, Національного університету
імені Івана Франка, Львівської національної академії мистецтв, Національного
університету харчових технологій у м. Львові, Національного інституту
стратегічних досліджень у м. Львові, Національного університету «Львівська
політехніка» та ін., а також науковці нашого університету, магістранти,
аспіранти та студенти. Всього у роботі заходу взяли участь 50 осіб.
4.2.5. 2 листопада 2018 року відбулося засідання науково-практичного
семінару курсантів і студентів «Професійна комунікація: мова, культура,
право» (організатор – кафедра іноземних мов та культури фахового
мовлення). Робота заходу тривала за напрямами: феномен української
ідентичності: культурний і правовий аспекти; комунікативне призначення
мови у професійній сфері; праксеологія у мовній практиці: правовий,
економічний та психологічний напрями; мистецтво публічного виступу як
важливий засіб професійної комунікації; культура мовлення − показник
загальної та професійної культури та ін. Всього долучилися понад 60 осіб.
Серед гостей: Львівський національний університет імені Івана Франка;
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національна
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академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького та ін.
За результатами заходу підготовлено збірник матеріалів учасників семінару
(рекомендовано Вченою радою ЛьвДУВС 30.01.2019, протокол № 6).
4.2.6. 9 листопада 2018 року відбулася міжнародна науково-практична
конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах»
(організатор – Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції). Робота наукового форуму відбувалася у форматі трьох дискусійних
панелей за напрямами: «Правоохоронна діяльність: зарубіжний досвід
та українські реалії», «Сучасний стан та оцінка ефективності діяльності
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності», «Проблеми взаємодії
правоохоронних органів у правозастосовній діяльності». Всього
у міжнародній науково-практичній конференції взяли участь понад 100 осіб.
Зокрема були представлені: Львівська обласна державна адміністрація,
Львівська обласна рада, Львівська міська рада, Консультативна місія
Європейського Союзу, Вища школа поліції в м. Щитно (Республіка Польща),
Академія «Штефан чел Маре» МВС Республіки Молдова, Державна
технічно-економічна вища школа в м. Ярослав (Республіка Польща), проекти
«Team4Ukraine» (Чеська Республіка), Вища школа поліції землі СаксоніяАнгальт (Федеративна Республіка Німеччина), ГУНП у Львівській області,
Національне антикорупційне бюро України, Прокуратура Львівської області,
Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України,
Львівський національний університет імені Івана Франка та ін. До початку
роботи конференції опубліковано збірник тез доповідей її учасників (Львів:
ЛьвДУВС, 2018. 252 с.).
4.2.7. 16 листопада 2018 року відбулося засідання постійно діючого
науково-практичного семінару «Актуальні питання тактико-спеціальної
і фізичної підготовки курсантів та студентів закладів вищої освіти» (організатор
– кафедра тактико-спеціальної підготовки, спеціальної фізичної підготовки
факультету № 3 ІПФПНП). Робота наукового заходу тривала за напрямами:
навчально-методичні аспекти тактико-спеціальної та вогневої підготовки
курсантів; теоретико-методичні основи фізичної підготовки курсантів
і студентів; особливості підготовки курсантів і студентів закладів вищої освіти
(у контексті ООС); організація взаємодії практичних підрозділів поліції
з освітніми закладами; європейські стандарти підготовки фахівців для
правоохоронних структур; особливості тактико-спеціальної та фізичної
підготовки оперуповноважених для підрозділів кримінальної поліції. Всього
у заході взяли участь понад 50 осіб. Зокрема були представлені: батальйон
поліції спеціального призначення ОП «Львів» ГУНП у Львівській області,
Личаківський відділ поліції ГУНП у Львівській області, Шевченківський відділ
поліції ГУНП у Львівській області, Управління патрульної поліції у Львівській
області Департаменту патрульної поліції, Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський національний
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університет імені Івана Франка, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, Львівський державний університет
фізичної культури ім. Боберського, клуб Кюдо, клуб ХАП-кідо, клуб бойового
мистецтва «Хорс» та ін.
4.2.8. 22 листопада 2018 року відбулося засідання круглого столу
«Соціально-психологічні засади неконфліктної взаємодії між поліцією
і населенням в соціумі» (організатор – кафедра психології управління
факультету психології ЛьвДУВС). Робота заходу тривала за напрямами:
теоретико-прикладні основи дослідження неконфліктної взаємодії;
соціально-психологічні чинники формування неконфліктної взаємодії
населення та працівників Національної поліції України; міждисциплінарні
аспекти взаємодії у соціальному середовищі; практичні технології
формування комунікативного потенціалу працівників Національної поліції
України та ін. Всього у роботі круглого столу взяли участь 50 осіб. Серед них
представники: ГУНП у Львівській області, ГУНП в Івано-Франківській
області,
Управлiння
органiзацiйно-аналiтичного
забезпечення
та оперативного реагування ГУНП у Львівській області, Управління
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції,
Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації, Львівського державного медичного університету імені
Данила Галицького, Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана
Петра Сагайдачного та ін.
4.2.9. 23 листопада 2018 року відбулася Всеукраїнська наукова
конференція здобувачів вищої освіти «Механізм правового регулювання
правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування
громадянського суспільства (осінні читання)» (організатор – відділ
організації наукових робіт ЛьвДУВС). Робота заходу проходила у режимі
пленарного та секційних засідань за тематичними напрямами:
загальнотеоретичні та історико-правові питання розбудови громадянського
суспільства і демократичної правової держави в Україні; сучасний стан
і перспективи розвитку юридичної цивілістики; актуальні проблеми
адміністративно-правового регулювання правоохоронної та правозахисної
діяльності; актуальні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу.
У конференції взяли участь представники 8 закладів вищої освіти України:
Національної академії внутрішніх справ, Національної академії Державної
прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, ПВНЗ «Донецький
університет економіки та права», Національної академії прокуратури
України, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича,
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ,
Львівського
торговельно-економічного
університету,
Національного
університету «Львівська політехніка». Крім цього, заочно до участі
долучилися представники 4 закордонних закладів вищої освіти із Республіки
Білорусь та Азербайджанської Республіки. Безпосередніми учасниками
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заходу були 69 здобувачів вищої освіти. До початку роботи конференції
видано збірник тез наукових доповідей (Львів: ЛьвДУВС, 2018. 552 с.).
4.2.10. 30 листопада 2018 року відбувся науково-практичний семінар
«Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування»
(організатор – кафедра кримінального процесу та кафедра криміналістики,
судової медицини та психіатрії факультету № 1 ІПФПНП ЛьвДУВС). Робота
заходу тривала за напрямами: проблеми доказування під час досудового
розслідування;
застосування
заходів
забезпечення
кримінального
провадження; нормативно-правова регламентація та практика проведення
С(Р)Д та НС(Р)Д; використання спеціальних знань під час досудового
розслідування; розслідування окремих злочинів, підслідних органам
досудового розслідування Національної поліції; сучасні проблеми організації
розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми та ін. Всього
у роботі круглого столу взяли участь 50 осіб. Серед установ-учасників:
ГУНП у Львівській області; Львівський науково-дослідний експертнокриміналістичний центр МВС України; Управління оперативних розробок
Департаменту захисту економіки ГУНП у Львівській області; Західне
регіональне управління Головного експертно-криміналістичного центру
(Державна прикордонна служба України); Університет державної фіскальної
служби України; Національний університет «Львівська політехніка»;
Національна академія внутрішніх справ; Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ; Університет Короля Данила (м. ІваноФранківськ); Львівський національний університет імені Івана Франка та ін.
За результатами роботи заходу видано електронний збірник тез доповідей
його учасників (Львів: ЛьвДУВС, 2018. 138 с.).
4.2.11. 7 грудня 2018 року відбулося засідання круглого столу
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції» (організатор
заходу – кафедра теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права). Робота заходу тривала за напрямами: філософськоправові та теоретико-історичні засади державотворення та правотворення
в контексті
євроінтеграції;
галузеві
проблеми
державотворення
та правотворення в контексті євроінтеграції. Всього у роботі круглого столу
взяли участь 40 осіб. До початку заходу видано збірник тез наукових доповідей
його учасників (Львів: Бона, 2018. 258 с.);
4.2.12. 14 грудня 2018 року відбулася регіональна науково-практична
конференція «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання
в Україні» (організатор заходу – юридичний факультет ЛьвДУВС). Робота
заходу тривала в режимі пленарного та секційних засідань за напрямами:
правові засади забезпечення прав і свобод людини та громадянина
в контексті конституційної реформи в Україні; теоретико-правові проблеми
регулювання господарської діяльності на засадах сталого розвитку; проблеми
правового регулювання приватних правовідносин в Україні; проблеми
підвищення ефективності протидії злочинності. До участі у конференції
долучилися близько 60 осіб. Серед них науковці нашого університету,

17

Львівського національного університету імені Івана Франка, Українського
католицького університету, Національного університету «Львівська
політехніка», Хмельницького національного університету, Хмельницького
університету управління та права, Одеського державного університету
внутрішніх справ, представники суду, прокуратури, Національної поліції.
До початку роботи конференції видано електронний збірник тез наукових
доповідей її учасників (Львів: ЛьвДУВС, 2018. 464 с.).
4.2.13. 21 грудня 2018 року відбулася науково-практична конференція
«Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними
структурами України та ЗВО зі специфічними умовами навчання»
(організатор – кафедра інформатики та аналітичного забезпечення діяльності
правоохоронних органів факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС). Робота заходу
тривала в режимі пленарного засідання за напрямами: науково-методичні,
нормативно-правові
та
програмно-технічні
аспекти
застосування
інформаційних технологій у сфері підготовки працівників правоохоронних
органів, їх практичній діяльності та комплексному підході до проблем
державної безпеки; проблеми застосування спеціальної техніки
та програмно-технічного забезпечення у практичній діяльності поліції;
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного
забезпечення діяльності оперативних підрозділів поліції; науково-методичні
та програмно-технічні аспекти застосування інформаційних технологій
в освіті. До участі у конференції долучилися близько 60 осіб. Серед них
науковці нашого університету, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка»,
Одеського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ, Харківського національного
університету внутрішніх справ, Управління аналітичного забезпечення та
оперативного реагування ГУНП у Львівській області; Управління
інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у Львівській області; Управління
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції,
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача
НАН України та ін. За результатами роботи конференції видано електронний
збірник матеріалів наукових доповідей її учасників (Львів: ЛьвДУВС, 2018.
281 с.).
4.3. У 2018 році МВС України не оголошувало конкурс на кращу
наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію. Відповідно
до п.7 Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну
та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах,
закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС
України від 25.06.2018 № 535, такий конкурс має оголошуватися наказом МВС
України на початку календарного року, а його підсумки підбиватимуться
у жовтні поточного року. З огляду на зазначене, у разі оголошення конкурсу
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МВС України у 2019 році, ЛьвДУВС братиме участь у конкурсі на кращу
наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію.
4.4. 26 грудня 2018 року на засіданні Вченої ради заслухано звіт про
результати редакційно-видавничої діяльності ЛьвДУВС у 2018 році
та схвалено План видань ЛьвДУВС на 2019 рік (ухвалу про результати
редакційно-видавничої діяльності університету у 2018 році та схвалення
Плану видань на 2019 рік введено в дію наказом ЛьвДУВС від 28.12.2018
№ 333). За звітний період опрацьовано та передано до електронної бібліотеки
34 планові видання (10 видано друком). Решта 11 видань знаходяться
на різних етапах редакційно-видавничої роботи, зокрема серед них
є рукописи, термін видання яких припадає на І квартал 2019 р.
Редакційно-видавничим
відділом
видано
та/або
передано
до електронної бібліотеки університету планових видань:
– підручників – 1 із 3 запланованих;
– посібників – 16 (9 – електронні видання) із 21 запланованих;
– монографій – 4 із 4 запланованих;
– вісників – 5 із 9 запланованих;
– методичних рекомендацій – 2 із 2 запланованих (електронні видання);
– збірники за матеріалами науково-практичних заходів – 6
із 6 запланованих(3 – електронні видання).
У РВВ здійснено роботу над 19 плановими виданнями минулих років,
видавничий процес яких із різних причин (перенесені, після тривалого
доопрацювання, з уваги на значний обсяг) завершено цього року. Зокрема,
видано та/або передано до електронної бібліотеки 19 позицій планових
видань минулих років (3 підручники, з них 2 електронні; 12 посібників, із них
3 електронні; 3 монографії, з них 1 електронна; 1 методичні рекомендації як
електронне видання). Водночас для належного і безперебійного
функціонування підрозділів університету, відповідно до рапортів, заяв,
наказів, доручень та ухвал, у РВВ видано:
2 випуски науково-аналітичного журналу «Соціально-правові студії»;
1 посібник;
4 збірники НПЗ;
1 збірник наукових статей;
2 збірники методичних рекомендацій на замовлення МВС України як
електронні видання;
33 програми НПЗ;
16 авторефератів;
3 брошури;
141 позиція – журнали (книги) для структурних підрозділів;
84 позиції – бланки документів для структурних підрозділів.
Впродовж 2018 року видано та передано до електронної бібліотеки
університету (планових і позапланових) 112 позицій різного виду літератури.
4.5. Наказом ЛьвДУВС від 08.10.2018 № 239 оголошено І тур конкурсу
наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
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закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства
внутрішніх справ України. 12 грудня 2018 року відбулася конференція
за результатами І туру конкурсу. Загалом до участі у конкурсі було подано
63 наукові роботи.
Для участі у ІІ турі Конкурсу 8 наукових робіт переможців І туру
надіслано на адресу Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (супр. від 04.01.2019 № 3/56), а саме:
– у номінації «Кримінальне право та кримінологія» – наукову роботу
курсанта 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП ЛьвДУВС Козачок Аліни
«Кримінальна відповідальність за зґвалтування у кримінальному праві
України: сучасні реалії та перспективи розвитку»;
– у номінації «Кримінальний процес, криміналістика та судова
експертиза» – наукову роботу курсанта 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП
ЛьвДУВС Миханюк Марії «Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному
провадженні: поняття, значення, види та загальні правила проведення»;
– у номінації «Оперативно-розшукова діяльність та спеціальна техніка»
– наукову роботу курсанта 3 курсу факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС
Дущак Олени «Правове регулювання та організація проведення генетичної
ідентифікації осіб в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції»;
– у номінації «Адміністративно-правові науки» – наукову роботу
здобувача освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету Ямкової
Тетяни «Правовий статус особи в інформаційному суспільстві у контексті
інформаційної безпеки»;
– у номінації «Тактико-спеціальна та службово-бойова підготовка» –
наукову роботу курсанта 3 курсу факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС
Волошиної Олександри «Тактика прихованого носіння зброї»;
– у номінації «Цивільно-правові науки» – наукову роботу здобувача
освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету ЛьвДУВС Савки
Лілії «Підстави та умови матеріальної відповідальності сторін трудового
договору»;
– у номінації «Психологічне забезпечення» – наукову роботу здобувача
освітнього ступеня «бакалавр» факультету психології ЛьвДУВС Прохорчук
Наталії «Психологічні особливості проявів амбівалентності особистості
майбутнього правознавця у сучасному суспільстві»;
– у номінації «Економічні науки та фінанси» – наукову роботу здобувача
освітнього ступеня «бакалавр» факультету психології ЛьвДУВС Мельник
Мар’яни «Еколого-економічний механізм стимулювання розвитку підприємств
Львівщини».
4.8. Відділ організації наукових робіт ЛьвДУВС щоквартально
здійснює контроль за науково-дослідною роботою кафедр та проводить
аналіз виконаної роботи на підставі відповідних звітів. Про результати
роботи щомісячно подається доповідь для заслуховування на засіданнях
ректорату.
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4.9. У ЛьвДУВС підготовлено та видано чергові випуски Наукового
вісника університету, зокрема: Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична)
№ 3’2018. У роботі редакційно-видавничого відділу перебувають: Науковий
вісник ЛьвДУВС (серія юридична) № 4’2018, Науковий вісник ЛьвДУВС
(спецвипуск) 2018, Науковий вісник ЛьвДУВС (серія економічна) № 2’2018,
Науковий вісник ЛьвДУВС (серія психологічна) № 2’2018 (рекомендовані
Вченою радою ЛьвДУВС від 26.12.2018, протокол № 5).
V. Кадрова, виховна, соціально-культурна та психопрофілактична
робота
5.1. За звітний період до ДПООНД МВС України двічі надсилались
пропозиції щодо проведення організаційних штатних змін у ЛьвДУВС.
Надані пропозиції реалізовано наказами МВС України від 08.06.2018 № 489
та від 31.10.2018 № 870.
5.2. За звітний період двічі проведено перевірку стану службової
підготовки ЛьвДУВС результати якої розглядались на засіданнях ректорату
01.10.2018 (протокол № 5) та 03.12.2018 (протокол № 14).
5.4. З метою вивчення особистісних психологічних якостей курсантів,
визначення осіб, які за своїми особистісними якостями та біографічними
особливостями потребують додаткових заходів психопрофілактичного
характеру, всі курсанти-першокурсники під час табірних зборів були
охоплені
додатковим
психодіагностичним
обстеженням.
Всього
психодіагностичним обстеженням охоплено 200 курсантів-першокурсників.
За результатами проведеного психодіагностичного обстеження курсантів, які
за своїми особистісними якостями не відповідають вимогам навчання
та служби у ЗВО МВС України, не виявлено.
5.5. Організовано доведення до відома курсантів набору 2018 року
вимог Закону України «Про Національну поліцію», Дисциплінарний статут
ОВС, Правил носіння однострою поліцейських, затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 823.
5.6. У відповідності до наказу ЛьвДУВС від 21.09.2018 № 225 «Про
проведення підсумкової перевірки рівня службової підготовленості
поліцейських ЛьвДУВС за результатами 2018 навчального року»
організовано проведення першого етапу підсумкової перевірки стану
службової підготовки у 2018 навчальному році. Заліки зі службової
підготовки склали 88 поліцейських ЛьвДУВС (92 %). За результатами
першого етапу підсумкової перевірки стану службової підготовки за 2018
навчальний рік загальна оцінка зі службової підготовки поліцейських
ЛьвДУВС «добре».
На виконанання наказу ЛьвДУВС від 28.11.2018 № 63 «Про
проведення ІІ етапу перевірки рівня службової підготовленості поліцейських
ЛьвДУВС за результатами 2018 навчального року» у період з 03.12.2018
по 14.12.2018 здійснено ІІ етап перевірки рівня службової підготовленості
поліцейських ЛьвДУВС, під час якого заліки зі службової підготовки
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складали 5 працівників, які були відсутні з поважних причин на І етапі
перевірки рівня службової підготовленості. Загалом під час проведення I та ІІ
етапів перевірки рівня службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС, заліки
зі службової підготовки склали 93 особи (99 %).
5.7. З метою запобігання вживання та розповсюдження наркотичних
засобів та психотропних речовин серед курсантів ЛьвДУВС постійно
проводяться профілактичні заходи. Зокрема, відбувається співпраця
з представниками Львівського обласного наркологічного диспансеру
та Товариства Червоного Хреста, 21.10.2018 проведено зустрічі перемінного
особового складу з лікарем-наркологом Львівського обласного медичного
центру превенції та терапії узалежнень Чемериз Н.М.,24.10.2018
організовано перегляд документального фільму «Правда про куріння»
та виступ лікаря-терапевта МСЧ ЛьвДУВС Матвейка Р.Б.
Для забезпечення можливості анонімного звернення працівників,
курсантів та студентів з питань виявлення фактів вживання, зберігання
та розповсюдження наркотичних речовин у ЛьвДУВС функціонує скринька
«Пошта довіри» та електронна адреса «Пошта довіри» за яким вони мають
можливість повідомити про виявлені факти.
5.8. Відповідно до наказу МВС від 01.06.2018 № 459 на навчання
до ЛьвДУВС було зараховано 200 курсантів: факультет № 1 ІПФПНП –
70 курсантів, факультет № 2 ІПФПНП – 50 курсантів, факультет № 3
ІПФПНП – 80 курсантів. З усіма курсантами, на підставі наказу МВС
України від 01.03.2017 № 173, укладено контракти про здобуття освіти у ВНЗ
МВС із специфічними умовами навчання.
5.9. Організовано та проведено конкурси художньої самодіяльності,
присвячені Дню першокурсника, у яких взяли активну участь представники
від студентства юридичного факультету, студентське самоврядування
факультету психології та здобувачі вищої освіти першого курсу факультету
управління та економічної безпеки.
5.10. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 17.09.2014 № 284 «Про
закріплення факультетів ЛьвДУВС за школами інтернатного типу»
факультети Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції ЛьвДУВС закріплено за навчальними закладами інтернатного типу
м. Львова. Загалом, протягом другого півріччя поточного року працівники
та здобувачі вищої освіти ЛьвДУВС 31 раз відвідували підшефні навчальні
заклади інтернатного типу.
В рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років
в Україні 28.11.2018 відбулась благодійна акція «Подай руку допомоги».
Захід відбувся за ініціативи ради курсантсько-студентського самоврядування
ЛьвДУВС. У рамках заходу вихованці ЛьвДУВС влаштували свято для
малюків із малозабезпечених сімей. Загалом, учасниками акції стали 14 дітей
із малозабезпечених родин міста Львова. Усі малюки 5-річного віку. Зустріч
проходила у Будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району
міста Львова. Діти отримали солодощі та подарунки.
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5.11. У відділі кадрового забезпечення (далі – ВКЗ) ЛьвДУВС
проведено звірку особових справ, що знаходяться на збереженні, зокрема
1457 особових справи, з них: 699 – постійного складу; 758 – перемінного
складу та 1364 – архівних особових справ.
5.12. На підставі пропозицій наданих структурними підрозділами
ЛьвДУВС підготовлено графік відпусток постійного складу на 2019 рік.
5.15. У жовтні 2018 року курсанти перших курсів ІПФПНП ЛьвДУВС
були ознайомленні з експозицією народного музею ЛьвДУВС.
5.18.1. 07.11.2018 у центрі дозвілля ЛьвДУВС відбувся фотоконкурс
«Моя рідна Україна», участь в якому взяли курсанти ІПФПНП та здобувачі
вищої освіти юридичного факультету, факультету психології, факультету
управління та економічної безпеки ЛьвДУВС. Переможців конкурсу у різних
номінаціях нагороджено грамотами дипломами та іменними кубками.
5.18.2. 14 листопада 2018 року у центрі дозвілля ЛьвДУВС відбувся
щорічний конкурс художньої самодіяльності присвячений Дню студента
у якому взяли участь 6 колективів факультетів навчального закладу.
5.18.3. 28 листопада 2018 року відбулась благодійна акція «Подай руку
допомоги». Захід відбувся за ініціативи ради курсантсько-студентського
самоврядування ЛьвДУВС.
5.18.4. 13 грудня 2018 року у центрі дозвілля ЛьвДУВС проведено
конкурс «Україна колядує» участь в якому взяли 6 колективів художньої
самодіяльності з числа здобувачів вищої освіти. Призові місця зайняли: 1-е
місце – факультет психології, 2-е місце – юридичний факультет та 3-е місце –
факультет управління та економічної безпеки.
5.18.7. Протягом жовтня-листопада 2018 року понад 420 курсантів
та студентів ЛьвДУВС відвідали Музей визвольної боротьби України
та виставку «Революція Гідності. Пам’яті Героїв Небесної Сотні»
(32 екскурсії).
5.19. З метою ефективного здійснення заходів щодо профілактики
надзвичайних подій серед особового складу, надання особливої уваги
існуючим проблемам і труднощам у новоприйнятих на службу й навчання
осіб, недопущення проявів суїцидальної активності та вивчення всіх
чинників, які негативно впливають на навчання та службу, працівниками
відділення психологічного забезпечення (далі – ВПЗ) ВКЗ ЛьвДУВС
22 жовтня 2018 року проведено 1-й етап двоетапного соціальнопсихологічного дослідження «Адаптація» в колективах курсантів 1-х курсів
в НТВ «Верещиця». За результатами проведених досліджень адаптація
курсантів до умов навчання та служби проходить успішно.
5.20. На виконання вимог доручення ректора ЛьвДУВС від 08.10.2018
№ 48 «Про вивчення соціально-психологічного клімату та проведення
психодіагностичного обстеження у підрозділах ЛьвДУВС», з метою
визначення рівня соціально-психологічного клімату в підрозділах, чинників,
які впливають на ефективність виконання службових обов’язків, вивчення
рейтингу керівників та їх ролі в організації освітнього процесу та службової
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діяльності за звітний період працівниками ВПЗ ВКЗ проведено вивчення
соціально-психологічного клімату у 35 підрозділах університету, у тому числі:
15 – постійного складу та 20 – перемінного складу.
За результатами проведених досліджень випадків нестійкого
та негативного рівня соціально-психологічного клімату в підрозділах
університету виявлено не було.
Серед підрозділів університету, охоплених вивченням соціальнопсихологічного клімату, керівників, які мають низький рейтинг, не виявлено.
Довідки за результатами проведених вивчень соціальнопсихологічного клімату надано керівництву підрозділів для використання
в організації та проведенні заходів індивідуально-виховного та соціальнопсихологічного характеру.
5.21. З метою належного здійснення заходів психопрофілактичного
характеру за звітний період працівниками ВПЗ ВКЗ проведено
565 індивідуальних психологічних консультацій з особовим складом
університету, у тому числі: 204 – з постійним складом та 361 – з перемінним
складом університету.
5.22. З метою здійснення своєчасного контролю за особливостями
психоемоційного стану працівників та курсантів ЛьвДУВС за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ проведено 559 психодіагностичних обстежень
особового складу ЛьвДУВС, у тому числі: 63 – постійного складу та 496 –
перемінного складу. За результатами проведених обстежень осіб, які
за своїми особистісними якостями не відповідають вимогам щодо навчання
та служби у ЗВО МВС України, не виявлено.
VІ. Забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
6.1. У першому семестрі 2018-2019 навчального року при підготовці
акредитаційних матеріалів за спеціальністю 081 «Право» на факультеті № 1
ІПФПНП ЛьвДУВС та на юридичному факультеті ЛьвДУВС було проведено
комплексні контрольні роботи згідно з «Положенням про оцінювання
залишкових знань курсантів, студентів, слухачів у формі комплексних
контрольних робіт та ректорських контрольних робіт з навчальних
дисциплін» затвердженого наказом ЛьвДУВС від 04.03.2016 № 44.
6.2. На виконання Закону України «Про вищу освіту» факультетами
ЛьвДУВС розроблено освітньо-професійні програми за кожною
спеціальністю та освітнім ступенем, які схвалені Вченою Радою
університету, а кафедрами у відповідності до вказаних вище програм,
розроблено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін.
6.3. На виконання листа Міністерства внутрішніх справ України
від 16.03.2010 № 43/334 «Про направлення Методичних рекомендацій», наказу
ЛьвДУВС від 31.12.2010 № 514 «Про визначення рейтингу науковопедагогічних працівників», наказу ЛьвДУВС від 24.02.2011 № 55 «Про зміни
до вихідних даних для розрахунку індивідуального рейтингу науково-
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педагогічних працівників» навчально-методичним відділом університету
опрацьовано вихідні дані зі змінами, що дозволило визначити рейтинг науковопедагогічних працівників ЛьвДУВС за 2017/2018 навчальний рік (доповідна
записка від 14.09.2018 № 2/2164). Вказана доповідна записка містить: 1.
Рейтинг науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес
на факультетах Львівського державного університету внутрішніх справ за
2017/2018 навчальний рік (додаток 1); 2. рейтинг науково-педагогічних
працівників загальноуніверситетських кафедр та кафедр, які забезпечують
освітній процес на факультетах за державним замовленням Львівського
державного університету внутрішніх справ за 2017/2018 навчальний рік
(додаток 2); 3. Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр, які
забезпечують освітній процес на факультетах за кошти фізичних та юридичних
осіб Львівського державного університету внутрішніх справ за 2017/2018
навчальний рік (додаток 3).
6.4. З метою покращення якості освітнього процесу у центрі
післядипломної освіти заочного та дистанційного навчання ЛьвДУВС
проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти університету заочної
форми навчання.
6.9. На виконання Положення про підготовку науково-педагогічних
та наукових кадрів у Львівському державному університеті внутрішніх справ,
затвердженого наказом ЛьвДУВС від 20.06.2014 № 205, рішенням Вченої
ради університету (протокол № 2 від 01.10.2018 та протокол № 3
від 31.10.2018) затверджено додаткові програми для складання кандидатських
іспитів зі спеціальностей 12.00.09, 12.00.08, 21.04.01 та 21.04.02. Відповідно
до наказів ЛьвДУВС від 29.10.2018 № 261 «Про склад предметних
екзаменаційних комісій для проведення кандидатських іспитів у докторантурі
та аспірантурі університету у 2018 році», від 29.10.2018 № 1206 о/с «Про
допуск до складання кандидатських іспитів», від 31.10.2018 № 265 «Про склад
предметної екзаменаційної комісії для проведення кандидатського іспиту
у докторантурі та аспірантурі університету в 2018 році», від 31.10.2018
№ 1222 о/с «Про допуск до складання кандидатського іспиту», від 05.11.2018
№ 1229 о/с «Про допуск до складання кандидатських іспитів», від 19.11.2018
№ 285 «Про склад предметних екзаменаційних комісій для проведення
кандидатських іспитів у докторантурі та аспірантурі університету у 2018
році», від 19.11.2018 № 1270 о/с «Про допуск до складання кандидатських
іспитів» організовано та проведено кандидатські іспити з іноземної мови
та філософії, а також зі спеціальностей 12.00.09, 12.00.08, 21.04.01 та
зі спеціальності 21.04.02 01.11.2018, 02.11.2018, 03.11.2018, 09.11.2018,
27.11.2018 та 28.11.2018 року.
6.10. Кафедрами факультетів ЛьвДУВС забезпечується проходження
стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
на суміжних кафедрах закладів вищої освіти згідно з основним змістом,
передбаченим функціональними обов’язками та посадовими інструкціями
науково-педагогічних працівників, а також у відповідності до їх діяльності.
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6.11,6.12. Кафедрами факультетів
ЛьвДУВС (окрім факультету
управління та економічної безпеки ЛьвДУВС) забезпечено якісний склад
Проектних груп за спеціальностями та освітніми програмами відповідно
до ліцензійних вимог для освітніх, освітньо-наукових ступенів та якісний
склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес
відповідно до ліцензійних вимог для кожного освітнього, освітньо-наукового
ступенів у межах освітньо-професійних програм.
6.13. У ЛьвДУВС організовано приведення навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу у межах освітньої програми для кожного
освітнього, освітньо-наукового ступенів у відповідність до нових ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності.
6.14. З метою дотримання встановлених ліцензійних вимог
та забезпечення якості освітнього процесу до кінця 2018 року організовано
приведення інформаційного забезпечення освітнього процесу у межах
освітньої програми для кожного освітнього, освітньо-наукового ступенів
у відповідність до нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
6.15. У ЛьвДУВС кафедрами факультетів (окрім факультету
управління та економічної безпеки ЛьвДУВС) підготовлено матеріали для
акредитації
освітніх
програм
за
відповідними
ліцензованими
спеціальностями.
6.16. Принципи
академічної
доброчесності
при
написанні
кваліфікаційних
(магістерських)
робіт
реалізуються
відповідно
до Положення про антиплагіатну систему у ЛьвДУВС, затвердженого
наказом ректора від 29.03.2018 № 57 «Про введення в дію ухвал Вченої ради
ЛьвДУВС».
6.17. В ІПФПНП ЛьвДУВС вивчено та обговорено питання щодо
доцільності збільшення ліцензійного обсягу підготовки здобувачів вищої
освіти за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за рахунок зменшення
за спеціальністю «Право».
VІІ. Зміцнення службової дисципліни та законності.
Запобігання корупції
7.1. Працівниками відділу організації служби ЛьвДУВС постійно
забезпечується пропускний режим на території університету шляхом
виставлення добових нарядів, проводяться періодичні перевірки дотримання
правил несення служби. Керівництво НТВ «Верещиця» постійно веде
контроль за пропускним режимом, виїздом та поверненням транспортних
засобів, входом та залишенням території НТВ «Верещиця».
7.2. На виконання вимог наказу МВС України від 10.12.2015 № 1560,
листів ГУНП у Львівській області та відповідно до вимог наказів ЛьвДУВС
від 30.11.2018 № 302 «Про залучення особового складу ЛьвДУВС
до забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Львові 01 та 02 грудня
2018 року», від 06.12.2018 № 309 «Про залучення особового складу
ЛьвДУВС до забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Львові 08 та 09
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грудня 2018 року», від 19.12.2018 № 319 «Про залучення особового складу
ЛьвДУВС до забезпечення публічної безпеки та порядку у м. Львові 2325 грудня 2018 року» забезпечена участь перемінного та постійного
особового складу університету в охороні публічного порядку у м. Львові під
час проведення масових заходів.
7.3. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
здійснювався постійний контроль за станом забезпечення режиму
секретності та проводилися систематичні перевірки дотримання вимог
Закону України «Про державну таємницю» і «Порядку організації
та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»,
затвердженого постановою КМУ від 18.12.2013 № 939 (1/880 від 18.09.2018,
1/881 від 18.09.2018, 1/884 від 19.09.2018, 1/885 від 19.09.2018, 1/967
від 27.09.2018, 1/966 від 27.09.2018, 1/968 від 28.09.2018, 1/969 від 28.09.2018,
1/1091 від 29.10.2018, 1/1092 від 29.10.2018, 1/1120 від 09.11.2018, 1/1121
від 09.11.2018, 1/1139 від 13.11.2018, 1/1140 від 13.11.2018, 1/1141
від 13.11.2018, 1/1251 від 15.11.2018, 1/1253 від 16.11.2018, 1/1254
від 16.11.2018, 1/1410 від 21.11.2018, 1/1411 від 21.11.2018, 1/1438
від 03.12.2018, 1/1440 від 04.12.2018, 1/1441 від 04.12.2018, 1/1454
від 10.12.2018, 1/1455 від 10.12.2018, 1/1471 від 17.12.2018, 1/1473
від 18.12.2018, 1/1495 від 17.12.2018, 1/1502 від 28.12.2018) та розглядалися
на засіданнях ректорату (протокол № 2 від 10.09.2018, протокол № 7
від 16.10.2018).
7.4. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
ЛьвДУВС організовано та проведено заняття з режиму секретності
з працівниками університету, котрі мають допуск до державної таємниці
(1/897 від 20.09.2018, 1/1036 від 18.10.2018, 1/2728 від 22.11.2018, 1/1488
від 20.12.2018).
7.5. Усі заплановані заходи щодо охорони державної таємниці,
забезпечення режиму секретності та технічного захисту інформації
у ЛьвДУВС за звітний період виконані.
7.6. Схема оповіщення та збору особового складу ЛьвДУВС у разі
введення особливого періоду відкоригована.
7.7.1. Керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС проводилися
заходи щодо забезпечення виконання особовим складом вимог Закону
України «Про запобігання корупції», наказів МВС України від 28.02.2018
№ 156 «Про затвердження Антикорупційної програми МВС України
на 2018 рік», від 13.06.2018 № 502 «Про деякі питання реалізації
антикорупційної програми МВС» та наказу ЛьвДУВС від 18.04.2018 № 73
«Про затвердження Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2018 рік».
Проводилася роз’яснювальна робота з постійним особовим складом щодо
відповідальності працівників ЛьвДУВС за вчинення протиправних дій
відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України. До науково-практичних заходів
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(конференцій, семінарів, круглих столів) щодо антикорупційного
законодавства залучалися працівники прокуратури, поліції, юстиції, судів
та адвокатури.
7.7.2. Відповідно до вимог наказу ЛьвДУВС від 01.10.2018 № 233 «Про
заходи щодо покращення дисципліни у 2018-2019 навчальному році»
у структурних підрозділах університету забезпечується виконання вимог
щодо заборони керування транспортними засобами без необхідних
документів, дотримання Правил дорожнього руху України та виключення
фактів вживання алкогольних напоїв, наркотичних і психотропних речовин
у робочий час.
7.8. Заходи щодо зміцнення дисципліни і законності, запобігання
надзвичайним подіям та корупційним проявам ЛьвДУВС здійснюються
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України
«Про Національну поліцію» та нормативних документів МВС України
та Національної поліції України. Стан дисципліни і законності та запобігання
надзвичайним подіям за участю особового складу ЛьвДУВС розглядається
щотижнево на засіданнях ректорату ЛьвДУВС та щомісячно на факультетах
ІПФПНП ЛьвДУВС під час підведення підсумків дисциплінарної практики
(заслуховуються порушники навчальної та службової дисципліни,
аналізуються причини і умови, які призводять до порушень дисципліни
і законності, а також вживаються відповідні заходи реагування).
З метою профілактики порушень дисципліни, виховання здобувачів
вищої освіти у дусі беззастережного виконання законів та нормативних актів
у колективах ЛьвДУВС було проведено 20 засідань університету культури
та 8 днів дисципліни.
7.9. Відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Національної
поліції України та наказу МВС України від 07.11.2018 № 893 «Про
реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту Національної поліції
України» за фактами порушень працівниками ЛьвДУВС службової
дисципліни та законодавства проводяться службові розслідування
та перевірки. Протягом 2018 року проведено 48 службових розслідувань
(перевірок). За результатами службових розслідувань вжито заходів
дисциплінарного реагування до 48 осіб.
7.10. Відповідно до вимог Методичних рекомендацій МВС України
від 31.12.2010 в структурних підрозділах ЛьвДУВС щомісячно проводяться
«Дні дисципліни». Постійно доводяться до особового складу ухвали
ректорату щодо дотримання транспортної дисципліни та законності.
Систематично проводяться інструктажі щодо дотримання службової
та транспортної
дисципліни,
недопущення
будь-яких
вчинків,
що дискредитують звання працівника Національної поліції, доводяться
вимоги наказів МВС України та ЛьвДУВС щодо зміцнення стану дисципліни
і законності серед особового складу.
7.11. У відповідності до наказу ЛьвДУВС від 29.10.2018 № 259 «Про
переведення поліцейських у Львівському державному університеті

28

внутрішніх справ на носіння зимового однострою» у зв`язку з переходом
на зимову форму одягу проведено стройові огляди особового складу
ЛьвДУВС.
7.12. У ЛьвДУВС проведено тренування особового складу
університету за сигналами бойового оповіщення з відпрацюванням Схеми
оповіщення та збору особового складу при введенні вищих ступенів бойової
готовності.
VІІІ. Міжнародне співробітництво
8.1. Міжнародне співробітництво ЛьвДУВС здійснюється відповідно
до вимог наказу МВС України від 24.05.2011 №233 «Про організацію
міжнародної діяльності органів внутрішніх справ України». Звітну
інформацію щодо цієї роботи було розглянуто на засіданнях ректорату
ЛьвДУВС (19 листопада 2018 року) та Вченої ради (30 січня 2019 року).
8.2. У ЛьвДУВС за звітний період проведені такі заходи:
1. 28 серпня у рамках проекту «Команда для України» чеські фахівці
провели круглий стіл з питань протидії нелегальному обігу наркотиків,
а також проблемам негативного впливу наркомафії на суспільство.
2. 18 вересня міжнародні фахівці Джефрі Вайсберг та Харт Фенікс
(США) провели тренінг з відновного правосуддя для науково-педагогічних
працівників та здобувачів освітнього рівня «бакалавр» 3-го курсу факультету
управління та економічної безпеки.
3. У період з 23 по 25 жовтня представники Освітнього комплексу
поліцейської освіти та підготовки (Чеська Республіка) провели на базі
ЛьвДУВС низку науково-практичних заходів у рамках реалізації проекту
«Зростання потенціалу підрозділів кримінальних розслідувань – управління
злочинністю та технічні засоби, які використовуються для збирання доказів».
4. За сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
організовано міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Теорія
та практика протидії злочинності в сучасних умовах» (09 листопада
2018 року).
5. У рамках співробітництва з ОБСЄ протягом звітного періоду
на території ЛьвДУВС було проведено 4 тренінги з навчання поліцейських –
працівників мобільних груп з реагування та запобігання домашньому
насильству (грудень-листопад 2018 року).
8.3. Протягом І семестру 2018-2019 навчального року продовжувалася
ефективна співпраця з Консультативною місією Європейського Союзу (далі –
КМЄС) в Україні та її представництвом у м. Львові.
1. 09 листопада 2018 року спільно з КМЄС організовано міжнародну
науково-практичну конференцію на тему «Теорія та практика протидії
злочинності в сучасних умовах».
2. 03 грудня 2018 року представники КМЄС взяли участь
у всеукраїнському круглому столі «Співпраця Міністерства внутрішніх справ
із громадянським суспільством у реалізації антикорупційної політики
України».
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3. У рамках впровадження концепції взаємодії поліції з громадою
(community policing) організовано 4 заняття для курсантів факультетів
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
ЛьвДУВС.
4. Протягом звітного періоду на базі ЛьвДУВС тренери КМЄС провели
4 тренінги, в яких взяли участь представники Національної поліції Львівської
області та науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС, а саме:
- тренінг з питань забезпечення публічного порядку (03-14 вересня);
- 3 тренінги з лідерства та управління для керівників поліції середньої
ланки (28-30 серпня, 25-27 вересня, 29-29 листопада).
5. За сприяння КМЄС фахівці поліції Королівства Швеції провели
тренінг для представників Національної поліції України з питань
забезпечення публічного порядку під час масового скупчення людей
(27 серпня - 14 вересня 2018 року).
8.4. Протягом звітного періоду 79 іноземних представників відвідали
ЛьвДУВС та взяли участь у заходах, організованих на базі університету.
8.5. У період з 13 по 14 серпня 2018 року в рамках програми CEPOL
(Європейський поліцейський коледж) у ЛьвДУВС перебувала викладач An
Garda Siochana College (Республіка Ірландія) сержант Дебра Марш.
04 вересня 2018 року делегація Суспільної академії наук в м. Лодзь
(Республіка Польща) відвідала ЛьвДУВС з метою ознайомлення
зі структурою, напрямами роботи та особливостями освітньої діяльності
навчального закладу. У ході зустрічі було обговорено питання подальшої
співпраці, зокрема щодо можливості реалізації програми «Два дипломи».
08-09 листопада 2018 року ЛьвДУВС відвідала делегація з Вищої
школи поліції землі Саксонія-Ангальт (Федеративна Республіка Німеччина)
для ознайомлення зі структурою, напрямами роботи та особливостями
освітньої діяльності навчального закладу та участі у міжнародній науковопрактичній конференції «Теорія та практика протидії злочинності в сучасних
умовах».
8.6. У ЛьвДУВС регулярно здійснюється моніторинг грантів
та проектів на предмет подання заявки щодо участі навчального закладу
та науково-практичних працівників ЛьвДУВС в окремих з них, зокрема
щодо програми «Польща – Білорусь – Україна 2014-2019». Інформація про
актуальні закордонні освітні програми, гранти та стипендії скеровується
на електронні адреси структурних підрозділів ЛьвДУВС та висвітлюються
на сайті навчального закладу.
8.7. У Департамент міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції МВС України надіслано інформацію за 2018 рік про прийом
іноземних делегацій та закордонні відрядження науково-педагогічних
працівників і курсантів/студентів університету із зазначенням результатів
поїздки.
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ІX. Зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації.
Профорієнтаційна діяльність
9.1. Для оперативного висвітлення в ЗМІ діяльності навчального
закладу використовується офіційний сайт університету та сторінки вишу
у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та канал у YouTube, які
успішно функціонують. Кількість підписувачів на новини університету
постійно зростає (станом на 01.01.2019 кількість підписувачів становила:
Facebook – 5 920, Instagram – 5 770, Twitter – 96, YouTube – 578).
Упродовж 2018-2019 навчального року на сайті ЛьвДУВС висвітлено
141 матеріал спортивного, наукового, міжнародного та іншого спрямування.
Забезпечується своєчасне розміщення оголошень про проведення різного
роду заходів у рубриці «Анонси, події» на офіційному сайті, що були
продубльовані й на сторінці університету в Facebook (рубрика «Події»).
На сторінках Інтернет-ресурсу та на шпальтах газети «Юрист», яка
виходить двічі на місяць, систематично висвітлюється інформація
про життєдіяльність усіх підрозділів університету. За звітний період вийшло
9 номерів газети, випуски якої розміщені на сайті ЛьвДУВС у рубриці
«Електронна бібліотека».
9.2. У звітному періоді не проводилися онлайн-конференції на тему
«Вступна кампанія – 2019».
9.3. У ЛьвДУВС триває робота щодо підготовки соціального
відеоролика у межах проекту «Безпечна школа». Оновлено презентаційні
матеріали, підготовлено та презентовано нову профорієнтаційну програму
«Виклики з майбутнього», що активно використовується під час проведення
профорієнтаційних заходів
9.4. У І семестрі 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС здійснена
діяльність щодо розробки 300 настінних календарів, 500 настільних
календарів, установлено 5 білбордів, виготовлено 2000 плакатів. Розроблено
макети чотирьох видів профорієнтаційних закладок та буклету щодо
популяризації професії поліцейського. Юридичним факультетом розроблено
та виготовлено 300 буклетів з інформацією про факультет, основні умови
вступу на навчання тощо.
9.5. На телеканалах відбулися трансляції 3-х телесюжетів за участі
керівництва та працівників: у листопаді на телеканалі «ZIK» вийшов сюжет
про тренінг на базі ЛьвДУВС з протидії насильства у сім’ї з коментарем
декана факультету № 3 Степана Гнатюка; цього ж місяця на телеканалі
«ZIK» вийшла програма «Історична правда з Вахтангом Кіпіані: «Буремні
90-ті. Аферисти», де колишній працівник університету, начальник кафедри
оперативно-розшукової діяльності Анатолій Кравченко розповів про свою
професійну діяльність у ті роки; у грудні оприлюднили сюжет на UA:
Суспільне мовлення, де ректор ЛьвДУВС Роман Благута дав коментар
стосовно
Церкви
Блаженного
Отця
Климентія
Шептицького
на вул. М. Кривоноса, в якій планують облаштувати музей.
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9.6.1. Впродовж І семестру 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС
проведено 21 День відкритих дверей які відвідали 3722 особи.
Триває робота в рамках Меморандуму про співпрацю між ЛьвДУВС,
ГУНП у Львівській області та Управлінням освіти Департаменту
гуманітарної політики м. Львова. Для старшокласників львівських
загальноосвітніх шкіл, які відвідують Львівський державний університет
внутрішніх справ, проводять заходи правопросвітнього, профілактичного
та профорієнтаційного характеру. ЛьвДУВС відвідали понад 400 учнів
з 18 шкіл м. Львова.
9.6.2. За звітний період У ЛьвДУВС проведено 6 виїзних Днів
відкритих дверей. Створено дві мобільні робочі групи з числа досвідчених
працівників університету для проведення профорієнтаційної роботи
в допомогу працівникам відділу профорієнтаційної та комунікаційної роботи.
Визначено осіб, відповідальних за налагодження профорієнтаційної роботи
у м. Львові, Львівській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, ІваноФранківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській
областях. Першочергове завдання цих осіб – налагодити контакти
з Головними управліннями Національної поліції та Управліннями освіти
і науки.
9.6.3. У ЛьвДУВС проводилися Дні відкритих дверей на факультетах,
що здійснюють освітницьку діяльність за кошти юридичних та фізичних осіб,
зокрема:
08 жовтня 2018 року на юридичному факультеті ЛьвДУВС проведення
Дня відкритих дверей приурочено до Дня юриста. У заході взяли участь
25 учнів загальноосвітніх закладів Львова та Львівської області;
27 листопада та 22 грудня 2018 року працівники факультету психології
ЛьвДУВС взяли участь у Дні відкритих дверей в рамках співпраці
з Львівським міським відділом служби зайнятості;
15 грудня 2018 року факультетом управління та економічної безпеки
проведено День відкритих дверей, у якому взяли участь школярі м. Львова,
м. Городка, Бузького району.
9.6.4. Всього у першому семестрі 2018-2019 навчального року
працівники, курсанти та студенти університету здійснили 164 зустрічі,
на яких були присутні 11354 учнів та студентів. Понад 20 зустрічей відбулися
в рамках акції “Відвідай рідну школу”. В рамках акції працівники
та здобувачі вищої освіти відвідували навчальні заклади де раніше навчалися
або організовували профорієнтаційні екскурсії до вишу.
9.6.5. З метою формування мотивації працівників поліції та членів
їхніх родин щодо вступу до ЛьвДУВС керівниками профорієнтаційних
робочих груп ЛьвДУВС організовуються та проводяться регулярні зустрічі
з відповідальними працівниками Головного управління Національної поліції
у Львівській області.
9.6.6. У звітному періоді зустрічі з випускниками ЛьвДУВС
не проводилися.
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9.6.7. У звітному періоді декани факультетів ЛьвДУВС систематично
проводили зустрічі із здобувачами вищої освіти та представниками
студентського самоврядування, на яких обговорюються питання покращення
якості надання освітніх послуг, забезпечення цікавого дозвілля та залучення
їх до профорієнтаційної роботи.
9.7. З метою забезпечення комплектування ІПФПНП ЛьвДУВС
перемінним складом у 2019–2020 навчальних роках керівництво інституту
та його структурні підрозділи регулярно проводять роз’яснювальну
та профорієнтаційну роботу серед населення, випускників освітніх закладів,
військовослужбовців та особового складу Національної поліції.
Крім цього, ведеться профорієнтаційна робота серед слухачів курсів
підвищення кваліфікації Західноукраїнського центру первинної професійної
підготовки щодо подальшого навчання у ЛьвДУВС (державне замовлення,
заочна форма навчання).
Х. Фінансове забезпечення
10.1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України
від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань» проведено інвентаризацію матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу ЛьвДУВС станом на 01.11.2018.
10.2. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС вчасно підготовлено та подано звіти до ДФОП МВС України,
ГУДКСУ, ДФС, Головного управління статистики у Львівській області.
10.3. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС розроблено зміни до кошторисів від 10.09.2018 № 15/1-3326,
від 28.09.2018 № 15/1-3604, № 15/1-3605, від 09.10.2018 № 15/1-3746,
від 11.10.2018 № 15/1-3720, від 24.10.2018 № 15/1-3913, від 01.11.2018
№ 15/1-4032, від 19.11.2018 № 15/1-4296, від 23.11.2018 № 15/1-4407,
від 28.11.2018 № 15/1-4503, від 05.12.2018 № 15/1-4635, від 10.12.2018
№ 15/1-4688, від 11.12.2018 № 15/1-4729, від 12.12.2018 № 15/1-4735,
від 14.12.2018 № 15/1-4787, від 20.12.2018 № 15/1-4928, № 15/1-4945,
від 12.12.2018 № 1.
10.4. Спільно з відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку юридичний факультет, факультети психології, управління
та економічної безпеки, центру післядипломної освіти заочного
та дистанційного навчання ЛьвДУВС провели звірку даних про оплату
вартості навчання здобувачами вищої освіти. Станом на 01.01.2019 року
заборгованості за навчання не було.
10.5. З врахуванням напрямків підготовки фахівців і акредитаційних
вимог та згідно з рапортами (заявами) факультетів і структурних підрозділів
ЛьвДУВС було здійснено передплату періодичних видань на І півріччя
2019 року на загальну суму 25901 гривня 78 коп.
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ХІ. Матеріально-технічне, медичне та ресурсне забезпечення
11.1. В жовтні 2018 року забезпечено перемінний особовий склад
університету одностроєм поліцейських згідно розрахунку.
11.2. Посадовими особами ЛьвДУВС щомісячно проводяться перевірки
стану збереження майна озброєння в кімнаті зберігання зброї чергових
ЛьвДУВС (вул. Городоцька, 26 та НТВ «Верещиця»). Результати перевірок
відображаються в журналах перевірок.
11.3. За звітний період закріплено вогнепальну зброю (4 од.) та засоби
індивідуального захисту (81 шт.) за працівниками з числа перемінного
та постійного особового складу ЛьвДУВС.
11.4. Обладнано методичний кабінет з питань охорони праці
та пожежної безпеки, який знаходиться на ІІІ поверсі корпусу А2-3
на території по вул. Городоцькій, 26. У ФОП Яремко Я.Р. закуплено
інформаційні стенди з питань охорони праці та пожежної безпеки у кількості
6 шт. на загальну суму 4 740,00 грн.
11.5. У І семестрі 2018-2019 навчального року керівництвом
факультетів та курсових підрозділів ІПФПНП ЛьвДУВС проводились
заняття та інструктажі з питань охорони праці та техніки
безпеки.з курсантами та студентами набору 2018 року.
11.6. За звітний період групою зв'язку ЛьвДУВС в межах своїх
повноважень раціонально використовувалися та належно експлуатувалися
засоби зв'язку, здійснювався їх профілактичний і поточний ремонт.
11.7. У вересні 2018 року проведено профілактичний медичний огляд
перемінного особового складу ЛьвДУВС після прибуття з канікулярної
відпустки. Хворих на шкірні, паразитарні захворювання не виявлено.
11.8. З курсантами 1-х та 4-х курсів факультету № 1, 2, 3 ІПФНПН
ЛьвДУВС проведено тематичні бесіди на тему «Профілактики інфекційних
захворювань» (кір, краснуха, вітряна віспа, ГРВІ, грип).
11.9.6. Проведено поточний ремонт та фарбування покрівлі будівель
А -2, А-4 на території по вул. Городоцькій, 26.
11.10. Перед початком опалювального сезону 2018 року у ЛьвДУВС
підготовлено необхідну дозвільну документацію на його відкриття.
11.11. Закупівля електроенергії, природного газу та послуг з його
постачання здійснювалась на підставі додаткових угод, якими було
продовжено дію тендерних договорів, укладених у попередньому році,
в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми.
Тендерним комітетом у 2018-2019 році проведено відкриті торги
на закупівлю природного газу та переговорні процедури щодо закупівлі
послуг з розподілу природного газу та електроенергії на суми, зокрема:
- газ (розподілення) – 472 875,00 грн.;
- електрична енергія – 3 729 543,40 грн.
- газ природній (до 28.02.2019) – 1 356 984,00 грн.
Крім цього, укладено договір на закупівлю (розподіл питної води,
відведення стічних вод) на загальну суму 290 000,00 грн.
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11.12. У ЛьвДУВС оприлюднено річні плани закупівель на загальну
суму 14 605 000,00 грн., а також додатки до плану закупівель на загальну
суму 3 736 000,00 грн.
11.13. Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»
від 25.12.2015 у ЛьвДУВС підготовлено та забезпечено проведення
процедури закупівель продуктів харчування, нафтопродуктів, енергоносіїв,
індивідуального обмундирування, будівельних матеріалів.
За результатами проведених процедур з учасниками – переможцями
укладено договори.
11.14. У структурних підрозділах ЛьвДУВС організовано проведення
інструктажів із постійним та перемінним особовим складом ЛьвДУВС щодо
дотримання вимог пожежної безпеки та дій на випадок пожежі.
11.15. У вересні 2018 року заступником начальника ВПБ ДДМР МВС
України Крутогузом О.В. разом з начальником відділу ресурсного
забезпечення Садовим Ф.Ф. проведено планову перевірку території
приміщень ЛьвДУВС за адресами: м. Львів, вул. Городоцька, 26,
вул. Замарстинівська, 9, вул. Кривоноса та НТВ «Верещиця».
ХІІ. Юридичний супровід діяльності університету
12.1. У I семестрі 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС залучено
здобувачів вищої освіти університету до надання безоплатної правової
допомоги в рамках діяльності Юридично-консультаційного центру
(Юридичної клініки). Розроблені та затверджені графіки чергувань
в Юридичній клініці, заведений журнал прийому громадян, журнал рапортів
та анкет курсантів. До надання правової допомоги були залучені 7 курсантів
факультетів № 1, 2, 3 ІПФПНП та 2 студенти юридичного факультету.
За звітний період надано безоплатну правову допомогу 47 громадянам
та проведено 7 правопросвітніх заходів у загальноосвітніх закладах
м. Львова.
12.2. Відділенням юридичного забезпечення ЛьвДУВС проведена
відповідна робота по відшкодуванню витрат, затрачених на випускників
університету та Прикарпатського юридичного інституту (далі – ПЮІ)
ЛьвДУВС, котрі не відпрацювали в органах внутрішніх справ (далі – ОВС)
3- х років після закінчення навчання. Станом на 30.12.2018 до ЛьвДУВС
з комплектуючих підрозділів Національної поліції України надійшла
інформація (за період часу 2007–2018 р.р.) стосовно 412 звільнених молодих
фахівців, що не відпрацювали 3-х років після закінчення навчання у вищих
навчальних закладах (далі – ВНЗ) МВС України. З них 315 навчалися
у ЛьвДУВС, решта 97 осіб навчались у ПЮІ ЛьвДУВС. Стосовно
384 молодих фахівців направлено у відповідні суди позовні заяви, судами
задоволено 267 позови на суму 3 345 142 грн. За результатами проведеної
претензійної роботи 49 осіб відшкодували заборгованість добровільно (без
судових рішень) на суму 807 458грн., продовжують відшкодовувати
добровільно 29 осіб. На рахунки ЛьвДУВС поступило 2 029 530 грн.
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Відносно 10 осіб підстави стягувати кошти відпали у зв’язку
з їх поновленням та помилковим скеруванням матеріалів до ЛьвДУВС, щодо
16 осіб збираються документи, необхідні для подання позовів
та встановлюється сума витрат, затрачених на їх утримання у ВНЗ, а також
проводиться претензійна робота.
Протягом 2018 року до звільнених молодих фахівців подано
25 позовних заяв на загальну суму 496 553 грн. У звітному періоді було
задоволено 22 позовних заяв на загальну суму 478 027 грн. (у тому числі
у справах минулих років).
У 2018 році було відраховано з числа курсантів ЛьвДУВС 34 особи.
З них 6 осіб відшкодували борг добровільно і повністю, 12 осіб оплачують
борг щомісячними платежами, 2 відряджено для подальшої служби
в комплектуючі підрозділи. До всіх звільнених курсантів подаються претензії
про відшкодування витрат ВНЗ на їх утримання. Пред’явлено 153 претензії
до звільнених молодих фахівців та курсантів.
Внаслідок проведеної судово-претензійної роботи на рахунки
ЛьвДУВС у 2018 році поступило 781 878 грн.
Завідувач відділення
організаційно-аналітичної
роботи та контролю

В.О. Гапчич

Завізували:
Перший проректор
полковник поліції

Т.І. Созанський

Проректор

О.М. Балинська

Проректор

М.П. Гурковський

Проректор

В.І. Франчук

Проректор

В.М. Струс

