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ДОВІДКА
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ за І семестр
2017-2018 навчального року
І. У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі –
ЛьвДУВС) План основних заходів на 2017-2018 н.р. (далі – План) схвалено
на засіданні Вченої ради (протокол № 1 від 30.08.2017) та затверджено
наказом ректора від 07.09.2017 № 176. Довідка підготовлена за доповідними
записками, наданими керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС
про виконання Плану за І семестр 2017-2018 н.р., за тематичними розділами.
ІІ. Організаційні заходи. Управлінська діяльність
2.2. У I семестрі 2017-2018 н.р. 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 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції (далі – ІПФПНП) та 2 студенти факультету № 6.
За звітний період надано безоплатну правову допомогу 47 громадянам
та проведено 7 правопросвітніх заходів у загальноосвітніх закладах м.
Львова.
2.3.1. Наказом ЛьвДУВС від 28.08.2017 № 164 «Про проведення дня
знань» відповідно до затвердженого сценарію 01.09.2017 організовано
проведення урочистих заходів, присвячених Дню знань. До участі в заходах
було залучено перемінний склад факультетів №№ 1, 2, 3 ІПФПНП
та студентів факультетів №№ 6, 7, 8 на всіх територіях ЛьвДУВС.
На заходах у навчально-тренувальному відділі «Верещиця» були
присутні керівники ЛьвДУВС, начальник Головного управління
Національної поліції у Львівській області Валерій Середа, проректор Вищої
школи поліції в м. Щитно Славомір Зубанський, координатор регіонального
представництва КМЄС у м. Львові Матц Люнгвальд та радник/тренер
представництва Ульріх Болтен.
2.3.2. У жовтні-листопаді 2017 року на факультетах №№ 6, 7, 8
проведена необхідна робота з виготовлення студентських квитків,
організовано та проведено урочисті заходи з нагоди вручення їх здобувачам
вищої освіти.
2.3.3. Відповідно до вимог наказу ЛьвДУВС від 25.09.2017 № 193 «Про
підготовку до урочистостей з нагоди приведення до Присяги працівника
Національної поліції України курсантів першого курсу Львівського
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державного університету внутрішніх справ» та затвердженого сценарію
14.10.2016 забезпечено виконання плану заходів з організації урочистостей
з нагоди складання Присяги працівника Національної поліції курсантами
першого курсу факультетів №№ 1, 2, 3 ІПФПНП на території навчальнотренувального відділу «Верещиця»: 240 курсантів перших курсів приведені
до Присяги працівника поліції. Окрім того, їм вручено службові посвідчення
та індивідуальні жетони поліцейських.
2.3.4. У межах Всеукраїнського тижня права у ЛьвДУВС здійснено ряд
заходів:
1) 06.12.2017 відбулося засідання Наукового товариства студентів
(курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених
на тему «Протидія корупції в Україні: проблеми захисту прав і свобод
людини». Завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу факультету № 3 ІПФПНП к.ю.н., доцент полковник поліції
Йосифович Д.І. виступив на тему «Протидія корупції в Україні: проблеми
захисту прав і свобод людини». Крім цього, представники наукових гуртків
ЛьвДУВС виступили на засіданні з науковими повідомленнями:
 доповідач від кафедри кримінального процесу курсант 4 курсу
факультету № 1 ІПФПНП Чигрин Владислав, тема виступу «Рівність перед
законом і судом як засада кримінального провадження»;
 доповідач від кафедри кримінально-правових дисциплін студент
4 курсу факультету № 6 Бурда Оксана, тема виступу «Окремі аспекти
торгівлі людьми чи іншої незаконної угоди щодо людини»;
 доповідач від кафедри соціальних дисциплін курсант 3 курсу
факультету № 1 ІПФПНП Бобровська Юлія, тема виступу «Протидія
злочинам у сфері трудових відносин».
2) 06.12.2017 у ЛьвДУВС було проведено інтелектуальнорозважальний конкурс «Правничі ігри» серед загальноосвітніх навчальних
закладів м. Львова.
3) 07.12.2017 проведено День відкритих дверей Юридичної клініки
ЛьвДУВС.
4) 08.12.2017
проведено
Всеукраїнський
круглий
стіл
«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 (Державотворення та правотворення в контексті
євроінтеграції: тези доповідей, виступів і повідомлень учасників круглого
столу (м. Львів, 8 грудня 2017 року) / упор. Д.Є. Забзалюк. – Львів: Бона,
2017. – 264 с.).
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5) 08.12.2017 консультанти Юридичної клініки курсанти 2-го курсу
факультету № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС рядові поліції Білич Д.В.
та Леонтьєв І.В. спільно з інспектором ювенальної превенції Франківського
відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції Онисько Н.І.
провели у загальноосвітньому навчальному закладі № 51 м. Львова лекцію
на тему «Права неповнолітніх».
6) 15.12.2017 відбулася регіональна науково-практична конференція
на тему «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»
(організатор заходу – факультет № 6). Робота заходу проходила за
напрямами: правові засади забезпечення прав і свобод людини
та громадянина в контексті конституційної реформи в Україні; теоретикоправові проблеми державного регулювання господарської діяльності
в умовах євроінтеграції; проблеми правового регулювання приватних
правовідносин в Україні; проблеми підвищення ефективності протидії
злочинності та ін. Всього у роботі заходу взяли участь понад 60 осіб.
Напередодні заходу видано електронний збірник тез наукових доповідей
її учасників (Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні:
тези регіональної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року) / упор.
В.К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 380 с.).
У рамках Тижня права науково-педагогічні працівники відвідали
заклади освіти із роз’яснювальними лекціями щодо реалізації прав дітей
у сфері освіти.
У читальних залах загальної бібліотеки ЛьвДУВС було розгорнуто
книжкові виставки: «Виховання правової культури – шлях до правової
держави», «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності
і правах».
2.4. На початок 2018 року особам постійного та перемінного складу
видано 1027 службових посвідчень працівника поліції та 938 жетонів
поліцейських з індивідуальними номерами.
2.5. У вересні-жовтні 2017 року на усіх перших курсах факультетів
ЛьвДУВС проведено загальні збори, на яких обрано органи курсантського
та студентського самоврядування.
2.6.1. 14.10.2017 на території НТВ «Верещиця» керівництвом
факультетів №№ 1, 2, 3 ІПФПНП проведено зустрічі з батьками курсантів
перших курсів. Відповідно до планів роботи керівниками факультетів №№ 6,
7, 8 проведено зустрічі адміністрацій з батьками здобувачів вищої освіти
перших курсів. До батьків доведено основні положення кредитнотрансферної 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.
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2.6.2.-2.6.3. У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській атомній електростанції 14.12.2017 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». В читальних залах
загальної бібліотеки з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
були оформлені тематичні полички «Долі, понівечені чорнобильським
смерчем».
2.6.4. Впродовж І семестру 2017-2018 н.р. проведено дні відкритих
дверей на факультетах ЛьвДУВС: 30.09.2017, 28.10.2017, 25.11.2017,
02.12.2017, 07.12.2017, 16.12.2017. Було представлено агітаційні та
інформаційні матеріали про факультети та їх структурні підрозділи.
Організовано інформаційно-пізнавальну екскурсію до комп’ютерного класу,
автошколи, тиру та Храму священномученика Климентія Шептицького. Під
час проведення Днів відкритих дверей (30.09.2017, 25.11.2017) для
потенційних абітурієнтів були розгорнуті книжкові виставки праць науковопедагогічних працівників ЛьвДУВС.
2.7. 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.
2.8. З метою залучення до вступу на навчання найбільш підготовлених
та вмотивованих абітурієнтів у І семестрі 2017-2018 н.р. постійний
та перемінний особовий склад університету здійснювали зустрічі
з випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів тощо. Під час
зустрічей учнів та студентів ознайомлювали зі структурою університету,
матеріально-технічним забезпеченням, умовами навчання, з особливостями
вступу як на факультети за державним замовленням, так і за кошти фізичних
та юридичних осіб.
Всього у І семестрі 2017-2018 н.р. працівники, курсанти та студенти
університету здійснили 162 зустрічі, на яких були присутні 7410 учнів
та студентів (за аналогічний період 2016-2017 н.р. таких зустрічей відбулось
160, присутніми на яких були 12819 осіб).
Також проводились виїзні профорієнтаційні заходи на базах
навчальних закладів у Яворівському, Самбірському та Дрогобицькому
районах:
 07.11.2017 – у Вишнянському коледжі ЛНАУ;
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 16.11.2017 – у Самбірській гімназії;
 28.11.2017 – у Яворівській ЗОШ № 3;
 06.12.2017 – у Центрі дитячої та юнацької творчості м. Борислава.
За ініціативи керівництва факультету № 3 ІПФПНП було підписано
Меморандум про співпрацю між ЛьвДУВС, Головним управлінням
Національної поліції у Львівській області та Управлінням освіти
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Відповідно
до Меморандуму з метою підвищення рівня правової освіти для учнів
львівських шкіл щочетверга на базі ЛьвДУВС проводяться правопросвітні
та профорієнтаційні заходи. Так, розпочинаючи з 09 листопада 2017 року,
університет відвідали 311 учнів з 14 шкіл Львова (№№ 20, 30, 32, 33, 38, 42,
43, 54, 41, 91, 92, 94, 99, гімназії «Престиж»).
Протягом І семестру 2017-2018 н.р. факультети №№ 1, 2, 3, 4 ІПФПНП
співпрацювали з відділом профорієнтаційної та комунікаційної роботи щодо
організації і проведення роз’яснювально-профорієнтаційної роботи серед
населення, випускників навчальних закладів, військовослужбовців
та особового складу Національної поліції, спрямовану на забезпечення
комплектування
ЛьвДУВС
перемінним
складом.
Систематично
підтримується телефонний зв'язок з керівниками УКЗ ГУНП областей
та інших структурних підрозділів Національної поліції щодо надання
детальної інформації щодо вступу абітурієнтів у ЛьвДУВС у 2018 році.
Керівництвом факультету № 5 проведено зустрічі з випускниками
навчальних закладів, під час яких надано вичерпну інформацію
про ЛьвДУВС, доведено правила прийому на навчання в 2018 році, дано
відповіді на запитання, що надходили від кандидатів на вступ.
Відповідно до розпорядження декана факультету № 6 «Про проведення
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та студентів»
від 25.09.2017 № 7 до проведення профорієнтаційної роботи залучено
65 науково-педагогічних працівників 4 кафедр, затверджено графіки виїзду
науково-педагогічних працівників у заклади освіти.
За I семестр 2017-2018 н.р. із профорієнтаційною роботою було
відвідано 82 заклади освіти, з них ліцей – 1, гімназій – 7, коледжів – 7,
а також 67 загальноосвітніх шкіл. У проведених зустрічах взяли участь
4114 учнів 9-11 класів.
На виконання наказу ЛьвДУВС «Про організацію профорієнтаційної
роботи серед учнівської молоді та студентів» від 21.11.2017 № 241, стан
профорієнтаційної роботи розглядався на засіданні Вченої ради факультету
№ 6 27.11.2017 (протокол № 4). Завідувачі кафедр прозвітували про заходи,
які проводилися науково-педагогічними працівниками кафедр, в тому числі
про виїзди у комплектуючі підрозділи ГУНП областей України. Серед
прийнятих з цього питання рішень, зокрема, вказувалося наставникам
академічних груп активізувати роботу щодо необхідності залучення
здобувачів до профорієнтаційної роботи у школах, які вони закінчили.
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Працівниками факультету № 6 підготовлено відео-ролик про діяльність
факультету, демонстрація якого відбулась під час проведення Дня відкритих
дверей 17.02.2018.
З метою забезпечення належної організації та проведення
профорієнтаційної роботи, залучення у 2017 році до вступу на навчання у
ЛьвДУВС найбільш підготовлених абітурієнтів у І семестрі 2017-2018 н.р.
співробітниками та здобувачами вищої освіти факультету № 7 у вереснісічні:
1. Підготовлено доповідну записку «Про надання інформації щодо
застосування нових форм і методів проведення профорієнтаційної роботи
у 2017-2018 н.р.», в якій запропоновано алгоритм профорієнтаційної роботи
на 2017-2018 н.р.
2. Створено координаційні групи для організації профорієнтаційної
роботи.
3. Визначено осіб, відповідальних за проведення профорієнтаційної
роботи в конкретному закладі освіти.
4. Створено сторінку факультету № 7 у соцмережі «Facebook», де
активно висвітлюються проведені заходи.
5. Розроблено пакет документів («До уваги абітурієнтів 2018 року»,
«Звернення до директорів шкіл», «Закріплення працівників факультету № 7
щодо профорієнтації 2017-2018 н.р.», «Закріплення районів Львівської
області НПП (для електронних листів) щодо профорієнтації 2017-2018 н.р.»,
«Бланк звіту про проведену профорієнтаційну роботу»).
6. Здійснено розповсюдження інформаційних матеріалів про факультет
електронною поштою у загальноосвітні заклади.
Розроблено авторський буклет-рекламу та профорієнтаційний ролик
про факультет № 7 та розповсюджено науково-педагогічними працівниками і
здобувачами вищої освіти через мережу Інтернет.
Адміністрацією факультету надіслано листи-подяки в загальноосвітні
заклади, де навчалися успішні здобувачі вищої освіти.
На факультеті № 8 систематично проводилася профорієнтаційна робота
серед учнівської молоді та студентів. Виготовлено буклети про факультет,
оновлено презентаційні матеріали, розроблено графік проведення
профорієнтаційної роботи НПП у загальноосвітніх школах м. Львова
та області, розіслано електронний варіант запрошень у школи м. Львова
та Львівської області щодо умов прийому та навчання. Окрім вище
переліченого, до профорієнтаційної роботи було залучено студентів
факультету за місцем їх проживання.
2.9. Протягом І семестру 2017-2018 н.р. проводилась профорієнтаційна
робота серед слухачів курсів первинної професійної підготовки відділення
первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
ЛьвДУВС щодо подальшого навчання на факультеті № 4 ІПФПНП ЛьвДУВС
(державне замовлення, заочна форма навчання) за освітнім ступенем
«бакалавр» та «магістр», спеціальність «Право».
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Зокрема, 22.12.2017 заступник декана факультету № 4 ІПФПНП
підполковник поліції Данчул О.С. провів зустріч з особовим складом
слухачів відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації ІПФПНП (навчальні групи № 13, № 14, № 15, № 18,
№ 19, № 20), яким роз’яснив умови вступу на факультет № 4 для здобуття
вищої освіти. Загальна кількість слухачів, яка брала участь у зустрічі становила
99 осіб.
2.10. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС відбулося
5 засідань, де було заслухано 61 питання, що охоплюють основні напрями
діяльності університету (в тому числі: навчально-методична робота –
18 питань; наукова робота – 12 питань; редакційно-видавнича діяльність –
11 питань; робота з кадрами – 7 питань; організаційного характеру –
13 питань). Значну увагу Вчена рада приділяла питанням рекомендації
до друку та/або поширення через мережу Інтернет навчально-методичних та
наукових матеріалів у загальній кількості 214 одиниць, у тому числі:
9 навчальних та навчально-методичних посібників; 1 практичний посібник;
11 монографій; 4 наукових вісники; 8 збірників наукових статей, тез та
повідомлень; 1 збірник методичних рекомендацій; 178 програм навчальних
дисциплін; 1 курс лекцій та 1 збірник тестових та творчо-аналітичних
завдань. Протягом І семестру 2017-2018 н.р. було розглянуто й затверджено
32 теми дисертацій і планів робіт аспірантів на здобуття наукового ступеня
доктора філософії. Уточнено одну тему дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії. Затверджено 4 додаткові програми для складання
кандидатських іспитів зі спеціальностей на здобуття наукового ступеня
доктора філософії. Надано допуск до читання лекцій при підготовці фахівців
освітнього рівня «бакалавр» 10 науково-педагогічним працівникам
університету. Протягом І семестру 2017-2018 н.р. було присвоєно вчене
звання професора 1 науково-педагогічному працівнику та доцента 2 науковопедагогічним працівникам університету. Атестаційні справи надіслано
до Міністерства освіти та науки України у встановлений термін. Надано
творчі відпустки 2 науково-педагогічним працівникам.
2.11. Структурними підрозділами ЛьвДУВС забезпечувалося
виконання Закону України «Про звернення громадян», за кожним зверненням
проводилися ретельні перевірки та надавалися відповіді заявникам
у встановлені терміни. Відділом режимно-секретного та документального
забезпечення щоквартально проводився аналіз стану розгляду звернень
громадян, запитів та звернень народних депутатів України у ЛьвДУВС,
узагальнювалася статистична інформація про стан розгляду запитів
на публічну інформацію. Вся інформація надсилалася у Департамент
з питань режиму та службової діяльності МВС України (вих. 1/29, 1/30
від 04.10.2017; 1/2476, 1/2477, від 04.01.2018) та розглядалася на засіданнях
ректорату (протокол № 2 від 11.09.2017, протокол № 6 від 09.10.2017,
протокол № 1 від 09.01.2018 ).
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2.12. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
здійснювався постійний контроль за станом забезпечення режиму
секретності та проводилися систематичні перевірки на 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 (1/1144 від 17.10.2017,
1/1145 від 17.10.2017, 1/1154 від 19.10.2017, 1/1172 від 27.10.2017, 1/1173
від 27.10.2017, 1/1292 від 08.11.2017, 1/1294 від 08.11.2017, 1/1298
від 09.11.2017, 1/1328 від 14.11.2017, 1/1502 від 12.12.2017, 1/1503
від 12.12.2017, 1/1504 від 13.12.2017, 1/1505 від 13.12.2017, 1/1526дск
від 20.12.2017, 1/1529дск від 21.12.2017) та розглядалася на засіданнях
ректорату (протокол № 2 від 11.09.2017, протокол № 6 від 09.10.2017,
протокол № 1 від 09.01.2018).
2.13. Відповідно до графіка у січні 2018 року відбулась перевірка
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».
2.14. За І семестр 2017-2018 н.р. було проведено 17 засідань ректорату
ЛьвДУВС. Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль
за станом та строками виконання документів відповідно 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 ВОАРК 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 І семестру
2017-2018 н.р. довідки про стан виконавської дисципліни у ЛьвДУВС було
долучено до документів засідань ректорату, як протоколи:
 № 1 від 04.09.2017,
 № 2 від 11.09.2017,
 № 3 від 18.09.2017,
 № 4 від 25.09.2017,
 № 5 від 02.10.2017,
 № 6 від 09.10.2017,
 № 7 від 17.10.2017,
 № 8 від 23.10.2017,
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 № 9 від 30.10.2017,
 № 10 від 06.11.2017,
 № 11 від 13.11.2017,
 № 12 від 20.11.2017,
 № 13 від 27.11.2017,
 № 14 від 04.12.2017,
 № 15 від 11.12.2017,
 № 16 від 18.12.2017,
 № 17 від 26.12.2017.
2.15. До 01.10.2017 забезпечено підготовку, узагальнення та своєчасне
подання звіту ЛьвДУВС на початок навчального року (форма № 2-3 нк)
у МВС України.
Аналіз звітності ЛьвДУВС за формою 2-3 нк впродовж 2014-2017 рр.
свідчить про спад чисельності студентів як державної, так і платної форми
навчання:
2014 р. 2015 р.
Форма
навчання

Всього

1
2
Денна
форма навч.
2866
в т. числі:

2016 р.

2017 р.

Всього

+/- до
2014 р. Всього

+/- до
2015 р. Всього

2017 р.
+/- до +/- до
2016 р. 2014 р.

3

4

6

8

5

7

9

2708

-158

2704

-4

2421

-283

-445

- державна
- платна
Заочна
форма навч.
в т. числі:

910
1956

906
1802

-4
-154

1020
1684

+114
-118

898
1523

-122
-161

-12
-433

2775

2330

-445

2339

+9

1942

-397

-833

- державна
- платна
Разом:
в т. числі:
- державна
- платна

731
2044
5641

658
1672
5038

-73
-372
-603

566
1773
5043

-92
+101
+5

516
1426
4363

-50
-347
-680

-215
-618
-1278

1641
4000

1564
3474

-77
-526

1586
3457

+22
-17

1414
2949

-172
-508

-227
-1051

2.16. З працівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС постійно
проводяться інструктажі з питань охорони праці, недопущення ними
порушень заходів безпеки під час роботи.
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На виконання Звернення Організаційного комітету з підготовки
та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні (далі
– Звернення) від 21.04.2017 № 25/5-1518 у ЛьвДУВС було проведено
наступну роботу:
1. Доведено до працівників ЛьвДУВС зміст Звернення щодо підготовки
та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в університеті.
2. Проведено зустрічі із постійним та перемінним особовим складом
університету з питань дотримання вимог законодавства про охорону праці.
3. Організовано та проведено спортивні змагання, присвячені Дню
охорони праці.
2.17. Згідно з наказом ЛьвДУВС від 17.05.2017 № 95, до 05.01.2018
оновлено Літерну справу, копію якої направлено в Міністерство внутрішніх
справ України.
ІІІ. Навчально-методична робота
3.3. Згідно з навчальними планами ЛьвДУВС, у 2017-2018 н.р.
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, 2 здійснюватиметься у період з 23.07.2018 до 03.08.2018
(для курсантів факультету № 3 з 09.07.2018 до 20.07.2018) у секторах,
відділах Управління превентивної діяльності ГУНП у Львівській області.
Навчальна практика курсантів 2-х курсів факультетів №№ 1, 2, 3
ІПФПНП у посаді дільничного офіцера поліції проходила в період
з 22.01.2018 до 16.02.2018 у територіальних підрозділах поліції ГУНП
в областях.
Навчальна практика для курсантів 3-го курсу факультету № 1 слідчої
спеціалізації у посаді слідчого відбувалася в період з 22.01.2018 до 16.02.2018
у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях.
Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 1 ІПФПНП у посаді
слідчого проходить у територіальних підрозділах ГУНП в областях
з 05.02.2018 до 11.05.2018; стажування курсантів 4-го курсу факультету № 2
ІПФПНП у посаді оперуповноваженого карного розшуку – у територіальних
підрозділах ГУНП в областях з 05.02.2018 до 11.05.2018.
З метою належного методичного забезпечення практичної підготовки
профілюючими кафедрами у І семестрі 2017-2018 н.р. 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.
З метою належної організації захисту результатів навчальної практики
та стажування здобувачів вищої освіти до цього процесу залучено
практичних працівників з числа керівного складу ГУНП у Львівській області,
зокрема, заступника начальника Головного управління Національної поліції
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у Львівській області – начальника слідчого управління Головного управління
Національної поліції у Львівській області полковника поліції
Самарчука М.В.; начальника управління карного розшуку Головного
управління Національної поліції 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.
3.4. 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 223 рукописи наукової
та навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними
працівниками ЛьвДУВС, з них: 11 монографій, 10 посібників та навчальних
посібників, 1 збірник наукових праць, 1 курс лекцій та 1 збірник задач; інші
методичні матеріали – 199 рукописів, з них: 8 програм атестації здобувачів
вищої освіти, 178 програм навчальних дисциплін, 5 методичних вказівок
та рекомендацій, 8 програм практики. З метою розгляду навчальнометодичної літератури на Вченій раді ЛьвДУВС систематично здійснюється
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. На кафедрах
факультетів університету упродовж I семестру 2017-2018 н.р. проводилися
взаємні та контрольні відвідування занять науково-педагогічними
працівниками.
3.5. У читальних залах загальної бібліотеки ЛьвДУВС організовані
постійно діючі книжкові виставки нових надходжень.
3.6. 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 науковопедагогічних працівників» навчально-методичним відділом університету
опрацьовано вихідні дані зі змінами, що дозволило визначити рейтинг
науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС за 2016-2017 н.р. за такими
критеріями:
- рейтинги науково-педагогічних працівників, які забезпечують
освітній процес на факультетах ЛьвДУВС;
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- рейтинги
науково-педагогічних
працівників
загальноуніверситетських кафедр та кафедр, які забезпечують освітній
процес на факультетах за державним замовленням ЛьвДУВС;
- рейтинги
науково-педагогічних
працівників
кафедр,
які забезпечують освітній процес на факультетах за кошти фізичних
та юридичних осіб ЛьвДУВС.
3.7. 23 лютого 2018 року проведено лекцію з нагоди Дня рідної мови в
НТВ «Верещиця» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 1
(виконавець: к.ф.н. Козловський В.І.).
3.8. 9 листопада 2017 року кафедрою іноземних мов та культури
фахового мовлення ЛьвДУВС проведено олімпіаду на краще володіння
іноземною мовою серед курсантів та студентів 1-3 курсів. Переможцями
стали:
 з англійської мови перші місця розділили здобувач вищої освіти
факультету № 1 Валерія Смолій та здобувач вищої освіти факультету № 6
Тарас Ліфатов;
 з німецької мови перше місце посіла здобувач вищої освіти
факультету № 1 Яна Бляшко;
 з французької мови – здобувач вищої освіти факультету № 1
Андріана Хамуляк.
3.10. З метою організації доступу здобувачів освіти перших курсів
до бібліотечного фонду для реєстрації в ІПС «Бібліотека» протягом вересняжовтня 2017 року факультетами ЛьвДУВС забезпечено подання списків
здобувачів вищої освіти, які приступили до навчання.
3.11. Відповідно до вимог Положення про оцінювання залишкових
знань здобувачів вищої освіти у ЛьвДУВС у І семестрі 2017-2018 н.р.
забезпечено організацію проведення замірів залишкових знань у здобувачів
вищої освіти ЛьвДУВС. Результати проведення замірів залишкових знань
у здобувачів вищої освіти розглядалися на засіданнях Вчених рад факультетів.
3.12. Працівниками відділу технічних засобів навчання ЛьвДУВС
впродовж планового періоду забезпечено доступ учасникам освітнього
процесу до ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів
внутрішніх справ та глобальної мережі Інтернет.
Доступ до глобальної мережі Інтернет по територіях університету
організовано за допомогою 6 каналів зв’язку, з яких 5 – на базі оптичних
технологій. До ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи
органів внутрішніх справ доступ організовано за допомогою SHDSL
підключення. З метою підвищення якості та швидкості роботи з
інформаційно-пошуковою системою органів внутрішніх справ проведено
комплекс організаційних заходів щодо переведення цього підключення на
оптичні технології.
Для організації користувачам університету доступу до ресурсів
глобальної мережі Інтернет, інформаційно-пошукової системи органів
внутрішніх справ та інформаційних ресурсів університету на всіх територіях
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університету забезпечено функціонування локальних мереж, які об’єднують
понад 90% комп’ютерного парку та включають в себе безпровідні точки
доступу Wi-Fi. З метою покращення якості надання таких послуг розроблена
концепція та проведена апробація з переведення цих мереж на оптичні
та безпровідні технології нового покоління.
Програмістами відділу забезпечується функціонування, розвиток
та оновлення веб-сайту, електронної бібліотеки університету, системи
дистанційного навчання, а також інших електронних сервісів університету.
За звітний період оновлено та перенесено на нову платформу веб-сторінки
Наукового вісника університету та газети «Юрист», веб-інтерфейси
електронної бібліотеки та системи «Конкурс». Також створено
та налагоджено новий сервіс системи дистанційного навчання та перенесено
на нову платформу поштовий сервер університету.
3.13. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 15.09.2017 № 184 «Про
організацію атестації адю’нктів і аспірантів 2012, 2013 років набору»
докторантурою та аспірантурою ЛьвДУВС організовано та проведено
загальноуніверситетську атестацію ад’юнктів 2-го та 3-го років навчання
03.10.2017, а також ад’юнктів та аспірантів 3-го та 4-го років навчання
26.10.2017.
На кафедрі економіки та економічної безпеки факультету № 8
заслухано звіт аспіранта Ковпак О.В. про результати її наукового
дослідження та виконання індивідуального плану. Прийнято рішення роботу
аспіранта з написання дисертації вважати задовільною (протокол № 3 від
19.10.2017).
3.15. За кошти загального та спеціального фондів закуплено 440
примірників навчальної, навчально-методичної та національно-патріотичної
літератури на загальну суму 78560 грн. 00 коп. З навчальних закладів
та інших установ системи МВС України станом на 29.12.2017 отримано
12 примірників навчальних, навчально-практичних посібників та наукових
вісників. З редакційно-видавничого відділу надійшло на облік у загальну
бібліотеку 495 примірників навчальної, навчально-методичної та наукової
літератури на суму 42639 грн. Безкоштовно передано на облік у бібліотеку
фізичними та юридичними особами 412 примірників книг.
ІV. Організація наукової роботи. Редакційно-видавнича діяльність
4.1. За І семестр 2017-2018 н.р. проведена відповідна робота Наукового
товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів),
докторантів, молодих вчених ЛьвДУВС, зокрема:
 20 вересня 2017 року у Львівському державному університеті
внутрішніх справ організовано та проведено Загальні збори Наукового
товариства. Обрано співголів Наукового товариства (курсанта факультету № 1
Юлію Бобровську, здобувача ступеня вищої освіти «магістр» факультету № 6
Марію Заболотну, ад’юнкта кафедри кримінального процесу факультету № 1
ІПФПНП старшого лейтенанта поліції Аліну Ратнову) та секретаря (курсанта
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Ярослава Моспана факультету № 2), схвалено план роботи Наукового
товариства на 2017-2018 н.р. Під час Загальних зборів відбулася презентація
ГО «Європейської асоціації студенів права Львів» – ELSA Lviv, зазначено
переваги та можливості, які надає ця організація для здобувачів вищої освіти.
 18 жовтня 2017 року відбулося засідання Наукового товариства
за участю стипендіата програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука Віталія
Чорненького та представника Центру американського права Соломії Салій.
Крім цього з доповідями на теми: «Значення духовних цінностей у формуванні
громадської позиції особистості в сучасному українському суспільстві»
та «Забезпечення безпеки свідків, які беруть участь у кримінальному
судочинстві» виступили курсанти ЛьвДУВС Марія Занько та Тетяна Гарват.
 15 листопада 2017 року відбулося засідання Наукового товариства
за участю молодіжного Європейського посла, екс-голови Львівського
осередку всеукраїнської громадської організації «Фундація Регіональних
Ініціатив (ФРІ Plus Львів)», члена молодіжної контактної групи за підтримки
офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні, експерта з неформальної
освіти Володимира Соколовського, який розповів про можливості
та перспективи неформальної освіти в Україні та за кордоном. Крім цього,
з доповідями на теми: «Використання інноваційних технологій під час
проведення слідчих та розшукових дій», «Адміністративно-правові проблеми
становлення патрульної поліції» виступили курсанти ЛьвДУВС Вадим
Гринько та Соломія Васюк.
4.2. 29 вересня 2017 року кафедрами факультетів №№ 1, 2, 3 ІПФПНП
ЛьвДУВС організовано та проведено науково-практичний семінар
«Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний
і правовий аспекти». Робота заходу тривала за напрямами: кримінальноправові та кримінологічні засоби протидії незаконному обігу наркотичних
і психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; кримінальне
процесуальне та криміналістичне забезпечення протидії злочинам у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів; профілактика наркоманії адміністративно-правовими
та фінансово-правовими засобами; проблеми взаємодії суб’єктів системи
профілактики наркоманії, тотожність та різниця у нормах кримінального
права України та іноземних держав, які криміналізують відмивання коштів
та ін. У роботі науково-практичного семінару взяли участь понад 50 осіб.
4.3. 20 жовтня відбулася всеукраїнська науково-практична конференція
«Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (організатори –
кафедри психології та психології діяльності в особливих умовах). Робота
конференції тривала у пленарному режимі. Обговорення відбувалися у
форматі двох дискусійних платформ: теоретико-методологічні проблеми
психічного здоров’я особистості; здоров’я зберігаючі технології як запорука
психічного здоров’я особистості. Всього у роботі заходу взяли участь
близько 60 осіб. До початку проведення конференції видано збірник тез
доповідей її учасників (Психічне здоров’я особистості у кризовому
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суспільстві: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Львів, 20 жовтня 2017 року) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів: ЛьвДУВС,
2017. – 400 с.).
4.4. 26 жовтня 2017 року факультетом № 8 ЛьвДУВС організовано
та проведено засідання круглого столу «Легалізація економіки та протидія
корупції в системі економічної безпеки України». Робота круглого столу
тривала за напрямами: легалізація економіки як чинник забезпечення
економічної безпеки держави; проблеми протидії відмиванню доходів,
отриманих злочинним шляхом; економічна злочинність у системі внутрішніх
загроз економічній безпеці держави та ін. У заході взяли участь понад
40 осіб.
4.5. 27 жовтня 2017 року відділом організації наукових робіт ЛьвДУВС
організовано та проведено всеукраїнську наукову конференцію молодих
науковців
«Механізм
правового
регулювання
правоохоронної
та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського
суспільства (осінні читання)». Робота заходу проходила у режимі пленарного
та секційних засідань за 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. Участь у конференції взяли понад
70 здобувачів вищої освіти. До початку роботи конференції видано збірник
тез наукових доповідей її учасників (Механізм правового регулювання
правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування
громадянського суспільства (осінні читання): тези доповідей та повідомлень
учасників всеукраїнської наукової конференції молодих науковців (м. Львів,
27 жовтня 2017 року) / упор. Г.Я. Савчин. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 448 с.).
4.6. 3 листопада 2017 року кафедрою іноземних мов та культури
фахового мовлення ЛьвДУВС організовано та проведено засідання науковопрактичного семінару курсантів і студентів «Професійна комунікація: мова,
культура, право». Робота семінару 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. У роботі заходу взяли участь
понад 50 осіб. За результатами роботи заходу видано електронний збірник
тез доповідей його учасників (Професійна комунікація: мова, культура,
право: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару
курсантів і студентів / за заг. ред. І.Ю. Сковронської. – Львів, 2017. – 196 с.).
4.7. 10 листопада 2017 року організована та проведена міжнародна
науково-практична конференція «Теорія та практика протидії злочинності
у сучасних умовах». Робота конференції тривала в режимі трьох дискусійних
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платформ: сучасна правоохоронна діяльність: стан, ризики та перспективи;
зарубіжний досвід протидії злочинності; проблеми протидії окремим видам
злочинів. У роботі конференції взяли участь представники Львівської
обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Львівської
міської ради, Консультативної місії Європейського Союзу, Освітнього
комплексу поліцейської освіти (Республіка Чехія), Вищої школи поліції
в м. Щитно (Республіка Польща), Вищої школи безпеки у м. Перемишль
(Республіка Польща), Міської комендатури поліції в м. Перемишль
(Республіка Польща), Вищої школи маркетингового управління та іноземних
мов у м. Катовіце (Республіка Польща), Головного управління Національної
поліції у Львівській області, Національного антикорупційного бюро України,
Прокуратури Львівської області, Західного регіонального управління
Державної прикордонної служби України, Львівського апеляційного
господарського суду, Львівського національного університету імені Івана
Франка та ін. Всього у роботі заходу взяли участь понад 100 осіб. До початку
роботи конференції було видано збірник тез наукових доповідей її учасників
(Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: тези доповідей
учасників міжнародної
науково-практичної
конференції
(м. Львів,
10 листопада 2017 року) / упор. Ю.С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. –
316 с.).
4.8. 17 листопада 2017 року кафедрою соціальних дисциплін
факультету № 3 ІПФПНП організовано та проведено науково-практичний
семінар «Роль Національної поліції України в соціально-економічних
відносинах: теорія та практика». Робота семінару тривала за напрямами:
діяльність правоохоронних органів у контексті протидії економічним
злочинам; психопрофілактика в діяльності правоохоронних органів;
професійно-психологічна модель особистості поліцейського; моніторинг
якості професійної підготовки працівників поліції; шляхи формування
позитивного іміджу поліції та ін. Всього до роботи заходу долучилися 40 осіб.
4.9. 23 листопада 2017 року кафедрою психології управління факультету
№ 7 ЛьвДУВС організовано та проведено засідання круглого столу «Сучасні
стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і населення в соціумі».
Робота заходу тривала за напрямами: конструктивна взаємодія поліції
і населення – запорука становлення громадянського суспільства в Україні;
інноваційні стратегії і тактики налагодження діалогу між правоохоронцями
і громадянами; соціально-психологічні чинники формування неконфліктної
взаємодії населення з поліцією; сучасні реформаційні засади підготовки
фахівців для Національної поліції України. Всього у роботі заходу взяли участь
60 осіб. За результатами роботи заходу видано електронний збірник тез
наукових доповідей його учасників (Сучасні стратегії та перспективи
оптимізації взаємодії поліції і населення в соціумі: матеріали круглого столу
(м. Львів, 23 листопада 2017 року) / упор. Л.Й. Гуменюк. – Львів: ЛьвДУВС,
2017. – 210 с.).
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4.10. 24 листопада 2017 року кафедрами тактико-спеціальної
підготовки та спеціальної фізичної підготовки факультетів №№ 2, 3 ІПФПНП
ЛьвДУВС організовано та проведено постійно діючий науково-практичний
семінар «Актуальні проблеми тактико-спеціальної та фізичної підготовки
курсантів вищих навчальних закладів МВС України». Робота семінару
проходила за напрямами: навчально-методичні аспекти викладання тактикоспеціальної та вогневої підготовки курсантів; особливості підготовки
курсантів та студентів вищих навчальних закладів системи МВС (у контексті
АТО); організація взаємодії практичних підрозділів поліції із навчальними
закладами; європейські стандарти підготовки фахівців для правоохоронних
структур та ін. Всього у роботі семінару взяли участь 50 осіб.
4.11. 1 грудня 2017 року відбувся науково-практичний семінар
«Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування»
(організатори – кафедра кримінального процесу та кафедра криміналістики,
судової медицини та психіатрії). Робота семінару проходила за напрямами:
проблеми доказування під час досудового розслідування; застосування заходів
забезпечення кримінального провадження; нормативно-правова регламентація
та практика проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій; використання спеціальних знань під час досудового
розслідування; розслідування окремих злочинів, підслідних органам досудового
розслідування Національної поліції та ін. Всього у роботі семінару взяли участь
50 осіб. За результатами роботи заходу видано електронний збірник тез
наукових доповідей його учасників (Процесуальне та криміналістичне
забезпечення досудового розслідування: збірник тез науково-практичного
семінару (м. Львів, 01 грудня 2017 року) / упор. А.Я. Хитра, Р.М. Шехавцов,
Є.В. Пряхін, С.І. Марко. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 243 с.).
4.12. 8 грудня 2017 року кафедрою теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права ЛьвДУВС організовано і проведено
ІІІ Всеукраїнський круглий стіл. До початку заходу видано збірник тез
наукових доповідей його учасників (Державотворення та правотворення в
контексті євроінтеграції: тези доповідей, виступів і повідомлень учасників
круглого столу (м. Львів, 8 грудня 2017 року) / упор. Д.Є. Забзалюк. – Львів:
Бона, 2017. – 264 с.).
4.13. 15.12.2017 факультетом № 6 організована та проведена
регіональна науково-практична конференція «Теоретико-прикладні проблеми
правового регулювання в Україні». У її роботі брали участь практичні
працівники суду, прокуратури, адвокатури та нотаріату. Найбільш вагомі
висновки з виголошених доповідей були включені у Резолюцію конференції.
Ухвалою Вченої ради університету від 29.11.2017 рекомендовано до друку та
поширення через мережу Інтернет збірник тез конференції («Теоретикоприкладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали
регіональної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року) / За заг.
редакцією В.К. Грищука. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 415 с.). Активну наукову
позицію виявили здобувачі вищої освіти факультету № 6. Під керівництвом
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науково-педагогічних працівників факультету вони подали 17 тез. Це
свідчить про зростання наукового інтересу серед молодого покоління.
4.14. 22 грудня 2017 року кафедрою інформатики ЛьвДУВС організована
та проведена міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами
України та ВНЗ зі специфічними умовами навчання». Робота конференції
тривала в режимі пленарного засідання зі скайп-включеннями вишів України
за напрямами: науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні
аспекти застосування інформаційних технологій у сфері підготовки
працівників правоохоронних органів, їх практичній діяльності, освітньому
процесі та забезпеченні державної безпеки; проблеми застосування
спеціальної техніки та програмно-технічного забезпечення у практичній
діяльності поліції; сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
інформаційного забезпечення діяльності оперативних апаратів поліції та ін.
Всього у роботі конференції взяли участь понад 60 осіб. За результатами
роботи конференції підготовлено електронний збірник матеріалів
конференції
(Проблеми
застосування
інформаційних
технологій
правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами
зі специфічними умовами навчання: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Львів, 22 грудня 2017 року) / упорядник
Т.В. Магеровська. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 407 с.).
4.20. ЛьвДУВС взяв участь у конкурсі на краще наукове, навчальне та
періодичне видання в системі МВС України, зокрема 07 грудня 2017 року на
базі Одеського державного університету внутрішніх справ відбувся ІІ тур
конкурсу. До складу номінаційних комісій конкурсу увійшли (за згодою):
декан факультету № 1 ІПФПНП полковник поліції Авраменко О.В.,
заступник декана факультету № 2 ІПФПНП Мельник С.І.
За результатами ІІ туру конкурсу довідник «Соціальний захист
та психологічний супровід учасників АТО / кол. авторів; за ред. В.В. Середи.
– Львів: Растр-7, 2017. – 244 с.» здобув ІІІ місце у номінації «Довідкові
видання (енциклопедії, словники, довідники), а методичні рекомендації
«Основи методики ICIPS та її використання у навчальному процесі ВНЗ
МВС України» (Ю.Р. Йосипів, В.М. Синенький, О.І. Тьорло, М.В. Моргун та ін.)
визнано лауреатом у номінації «Методики, методичні рекомендації».
4.21. У Львівському державному університеті внутрішніх справ
підготовлено та видано чергові випуски Наукового вісника університету:
 серія юридична: № 3’2017 – видано друком (324 с.); № 4’2017 –
видано друком (356 с.); спецвипуск – видано друком (104 с.);
 серія економічна: № 2’2017 – рекомендовано до друку Вченою
радою університету 27.12.2017, готовий до тиражування;
 серія психологічна: № 2’2017 – рекомендовано до друку Вченою
радою університету 27.12.2017, готовий до тиражування.
4.22. Відділом організації наукових робіт ЛьвДУВС щоквартально
здійснюється
контроль
за
науково-дослідною
роботою
кафедр
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та проводиться аналіз виконаної роботи на підставі відповідних звітів.
Щомісяця результати доповідаються на засіданнях ректорату.
4.23. За звітний період забезпечено підготовку друкованої продукції
відповідно до Плану видань та Плану науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт ЛьвДУВС на 2017 р.
Науково-педагогічними
працівниками
університету
протягом
2017 року видано 28 планових видань:
– підручник – 1;
– монографій – 8;
– навчальних, навчально-методичних і практичних посібників – 15;
– інших видів видань – 4.
16 рукописів рекомендовано Вченою радою університету та подано до
редакційно-видавничого відділу ЛьвДУВС та інших видавництв.
Крім цього протягом року видано 13 планових і позапланових праць за
2016 р.:
– підручник – 1;
– монографій – 7;
– навчальних і навчально-методичних посібників – 5.
Позапланово протягом 2017 року одноосібно та у складі авторських
колективів видано 44 видання:
– підручників – 3;
– монографій – 20;
– навчальних і навчально-методичних посібників – 4;
– коментарів кодексу і законодавства – 2;
– методичних рекомендацій – 12;
– інших видань – 3.
Не виконано 4 пункти розділів І і ІІ Плану науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт ЛьвДУВС на 2017 рік у зв’язку з
наступними причинами:
1) рішенням Вченої ради ЛьвДУВС 1 видання перенесено на листопад
2018 р. (ухвала від 29.11.2017, протокол № 4) і 1 видання виключено з Плану
(ухвала від 26.04.2017, протокол № 10).
2) 2 видання не виконано у зв’язку зі звільненням авторів з університету.
Звіт ЛьвДУВС про виконання НД і ДКР у 2017 році схвалено на
засіданні Вченої ради ЛьвДУВС 27.12.2017, протокол № 5. Звіт надіслано на
адресу ДНДІ МВС України (супр. лист від 29.12.2017 №3/3257) та розміщено
на офіційному сайті ЛьвДУВС.
V. Організація кадрової і виховної роботи. Заходи щодо зміцнення
службової дисципліни та законності
5.2. У ВКЗ ЛьвДУВС проведено звірку особових справ, що знаходяться
на збереженні, зокрема, 2906 особових справ, з них: 728 – постійного складу;
795 – перемінного складу та 1383 – архівні особові справи.

20

5.3. Відповідно до наказу МВС від 22.06.2016 № 533 на навчання
у ЛьвДУВС було зараховано 240 курсантів: факультет № 1 – 100 курсантів,
факультет № 2 – 90 курсантів, факультет № 3 – 50 курсантів. З усіма
курсантами на підставі наказу МВС від 01.03.2017 № 173 укладено контракти
про здобуття освіти у ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання.
5.5. За звітний період до ДПООНД МВС України двічі надсилались
пропозиції щодо проведення організаційних штатних змін у ЛьвДУВС.
Надані пропозиції реалізовано наказами МВС України від 15.11.2017 № 931
та від 27.11.2017 № 961.
5.6. Здобувачі вищої освіти перших курсів факультету №№ 6, 7, 8
ЛьвДУВС долучились до організації конкурсу художньої самодіяльності
«Ми шукаємо таланти!», присвяченого Дню першокурсника.
5.8., 5.10.2. У центрі дозвілля ЛьвДУВС відбувся щорічний оглядконкурс художньої самодіяльності, у якому взяли участь 6 колективів
факультетів навчального закладу. За результатами конкурсу:
 колектив факультету № 2 ІПФПНП здобув І місце та отримав
відзнаки у 10 номінаціях;
 колектив факультету № 1 ІПФПНП здобув ІІ місце та отримав
відзнаки у 9 номінаціях;
 колектив факультету № 3 ІПФПНП здобув ІІІ місце та отримав
відзнаку у 1 номінації;
 факультет № 8 виборов номінації «Професійне виконання композиції
(Калинонька)» та «Краще тріо (Little mix)».
5.9. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 17.09.2014 № 284 «Про
закріплення факультетів ЛьвДУВС за школами інтернатного типу»
постійним та перемінним складом факультетами №№ 1, 2, 3 ІПФПНП
щомісячно відвідувались:
 дошкільний дитячий будинок № 1 м. Львова для дітей, позбавлених
батьківського піклування, який знаходиться за адресою: м. Львів,
вул. Таджицька, 21;
 школу інтернатного типу № 102, яка знаходиться за адресою:
м. Львів, вул. Пекарська, 19;
 підшефний будинок-дитини № 2 м. Львова, який знаходиться
за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 17.
Факультетами ведеться наглядова справа, у якій накопичуються звіти
про проведену шефську роботу.
Напередодні Дня святого Миколая 14.12.2017 за сприяння працівників
деканату та науково-педагогічних працівників факультету № 6 ЛьвДУВС
організовано виїзд науково-педагогічних працівників та представників
від студентського самоврядування до Лопатинської спеціальної школиінтернату із подарунками для надання моральної та матеріальної допомоги
дітям-сиротам, які залишилися без батьківського піклування.
Рада студентського самоврядування факультету № 7 ЛьвДУВС надає
активну допомогу дитячим будинкам, інтернатам, лікарням (де лікуються
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онкохворі діти), а також підшефному дитячому будинку. Так, 14.12.17
студенти відвідали з подарунками і концертом ЗОШ-інтернат для розумововідсталих дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів дитинства,
для дітей з синдромом Дауна, а 29.01.2018 – дитячий будинок № 2 м. Львова.
Інформація щодо такої діяльності висвітлюється на інформаційному сайті
університету та електронній сторінці факультету.
5.10.1. На виконання вимог наказу ЛьвДУВС від 05.10.2017 № 205
«Про проведення фотоконкурсу серед факультетів ЛьвДУВС» 25.10.2017
серед курсантів і студентів університету проведено ІІІ фотоконкурс «Моя
рідна Україна». Представлено 51 фото за такими номінаціями: «Очі –
дзеркало душі», «Творити добро – легко», «Ранковий Львів», «Портрет».
15.11.2017 проведено нагородження переможців фотоконкурсу:
 курсант 2-го курсу факультету № 3 ІПФПНП рядовий поліції
Русу А.Р. зайняла І місце;
 в номінації «Портрет» – переможець Пронько Христина, студентка
3-го курсу факультету № 8;
 в номінації «Ранковий Львів» – переможець Мгалоблішвілі Анна,
студентка 5-го курсу факультету № 7.
5.10.3. До Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.
в Україні та з метою допомоги людям похилого віку, які живуть за межею
бідності, а також бездомним людям 23.11.2017 року відбулась благодійна
акція. Курсантами і студентами ЛьвДУВС було зібрано понад 12 тис. грн.
Спільно із християнською спільнотою Святого Егідія курсанти
і студенти ЛьвДУВС власноруч готували та роздавали їжу безпритульним
у сквері «На Валах» поблизу Порохової вежі та на площі Кропивницького, 1.
Складено 40 пакетів з продуктами харчування (макарони, гречка, цукор,
консерви, хліб, сир, ковбаса, печиво, фрукти, чай), які роздали потребуючим
людям на вулиці, частину відвезли до собору св. Юра та церкви св. Анни.
Також курсанти і студенти відвідали Львівський геріатричний пансіонат.
Жителям пансіонату придбали 45 кг. прального порошку, 20 ополіскувачів і
засобів для чищення поверхонь, туалетний папір та фрукти (3 ящики яблук, 1
ящик мандарин).
5.10.4 У центрі дозвілля ЛьвДУВС 13-14.12.2017 року проведено
конкурс між факультетами «Україна колядує». 09.01.2018 на засіданні
ректорату проведено нагородження переможців конкурсу:
 колектив факультету № 1 ІПФПНП здобув І місце та отримав
перемогу у 2-ох номінаціях;
 колектив факультету № 2 ІПФПНП отримав відзнаку в 1 номінації;
 художній колектив факультету № 8 отримав перемогу у 4-ох
номінаціях: «Краща різдвяна історія», «Краще колективне виконання коляд»,
«Кращий дует», «Найсмачніша страва».
5.10.8. 20-24.11.2017 понад 450 курсантів та студентів ЛьвДУВС
відвідали Музей визвольної боротьби України та виставку «Революція
Гідності. Пам’яті Героїв Небесної Сотні».
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5.11. Протягом І семестру усі курсанти 1-го курсу відвідали Народний
музей ЛьвДУВС.
5.12. Працівниками відділу організації служби постійно забезпечується
пропускний режим на території ЛьвДУВС шляхом виставлення добових
нарядів, проводяться періодичні перевірки дотримання правил несення
служби. Керівництво НТВ «Верещиця» постійно веде контроль
за перепускним режимом, виїздом та поверненням транспортних засобів,
входом та залишенням території НТВ «Верещиця».
5.13. Керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС проводилися
заходи щодо забезпечення виконання працівниками вимог Закону України
«Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015-2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.2015 № 265, наказів ЛьвДУВС від 12.01.2017 № 1 «Про заходи
щодо покращення дисципліни» та від 10.04.2017 № 69 «Про затвердження
Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2017 рік», доручення ЛьвДУВС від
31.03.2017 № 24 «Про виконання рішень відеоселекторної наради МВС
України від 21.03.2017».
Систематично проводилася роз’яснювальна робота з постійним
особовим складом щодо відповідальності працівників ЛьвДУВС за вчинення
протиправних дій відповідно до вимог Дисциплінарного статуту ОВС
України, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу Країни.
5.14. З метою вдосконалення навичок та умінь з працівниками відділу
організації служби, які заступають в добові наряди, проводяться щомісячні
інструктажі з питань оповіщення особового складу ЛьвДУВС і дій при
отриманні сигналів цивільного захисту.
5.15. З метою забезпечення контролю за підготовкою та несенням
служби особовим складом ЛьвДУВС в добових нарядах на всіх територіях
ЛьвДУВС працівники відділу організації служби щоденно при проведенні
розводів на службу проводять додаткові інструктажі та здійснюють контроль
за несенням служби.
5.16. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку ведення військового
обліку військовозобов’язаних, призовників на підприємствах, установах,
організаціях» відділом кадрового забезпечення ЛьвДУВС проводиться облік
військовозобов’язаних працівників ЛьвДУВС, станом на 31.01.2018
на контрольному обліку перебуває 117 працівників. Звітність щодо обліку
військовозобов’язаних у встановлені строки скеровується до відповідних
військових комісаріатів.
5.17. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 12.01.2018 № 7 «Про
організацію службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС у 2018 році»
організовано службову підготовку поліцейських університету. Теоретичні
заняття в навчальних групах проводяться щосереди, практичні заняття
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з фізичної підготовки проводяться кожного четверга, практичні стрільби
кожного останнього вівторка місяця.
5.18. 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.
5.19. У структурних підрозділах ЛьвДУВС ведеться контрольнонаглядова справа «З профілактики злочинних, корупційних діянь та інших
протиправних дій серед особового складу ЛьвДУВС», в якій накопичуються
та постійно оновлюються матеріали стосовно проведених заходів, інформація
про притягнення працівників та курсантів до кримінальної, адміністративної
та дисциплінарної відповідальності, а також інші відомості щодо стану
дисципліни та законності у ЛьвДУВС.
VІ. Організація психопрофілактичної роботи. Заходи щодо
психологічного супроводження освітнього процесу
6.1. У ЛьвДУВС проведено перший етап двоетапного соціальнопсихологічного дослідження «Адаптація» 23.11.2017 та 06.12.2017
в колективах курсантів перших курсів на території НТВ «Верещиця».
За результатами проведених досліджень адаптація курсантів до умов
навчання та служби проходить успішно. Довідки за результатами проведених
досліджень надано керівництву факультетів для використання в організації
та проведенні в курсових підрозділах заходів індивідуально-виховного
та соціально-психологічного характеру.
6.2. Керівництвом факультетів №№ 1, 2, 3 та курсових підрозділів
проводилась індивідуально-виховна робота з курсантами, схильними до
порушень дисципліни. Курсанти, які притягались до дисциплінарної
відповідальності у звітному періоді в обов’язковому порядку скеровувались у
відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення
ЛьвДУВС для додаткового психодіагностичного обстеження.
Питання щодо стану дисципліни і законності та попередження
надзвичайних подій за участю особового складу ЛьвДУВС щотижнево
розглядаються на засіданнях ректорату.
Щомісячно у підрозділах і службах ЛьвДУВС підбиваються підсумки
дисциплінарної практики, заслуховуються порушники навчальної та
службової дисципліни, аналізуються причини і умови, які призводять до
порушень дисципліни і законності.
За фактами порушень працівниками ЛьвДУВС дисципліни проводяться
службові розслідування та перевірки відповідно до вимог Інструкції про
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порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ
України, затвердженої наказом МВС України від 12.03.2013 № 230.
Протягом 2017 року проведено 41 службове розслідування та 32
перевірки. За результатами службових розслідувань вжито заходів
дисциплінарного реагування до 37 винних осіб (з них 6 цивільних
працівників) та до 7 керівників (з них 1 цивільний працівник).
За даний період 2018 року проведено 2 службових розслідування. За
результатами службових розслідувань вжито заходів дисциплінарного
реагування до 2 винних осіб.
6.3. Відповідно до вказівки МВС України від 24.12.2008 № 6/2/1-6560
«Про направлення Роз’яснень про порядок організації та проведення роботи
в органах внутрішніх справ України з особами, віднесеними до групи
посиленої психологічної уваги» на обліку в групі посиленої психологічної
уваги (далі – ГППУ) перебувають 7 курсантів. Усіх осіб вказаної категорії
охоплено додатковим психодіагностичним обстеженням. За звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ здійснено 58 індивідуальних психологічних
консультацій з особами, включеними до ГППУ.
6.4. На виконання вказівки МВС України від 14.06.2006 № 6/2/1-2989
«Про організацію та проведення вивчення соціально-психологічного клімату
в органах та підрозділах внутрішніх справ України» з метою визначення
рівня соціально-психологічного клімату в підрозділах за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ ЛьвДУВС вивчено соціально-психологічний клімат
у 12 підрозділах університету (Довідки: вн. ЛьвДУВС № 10/8 від 06.10.2017,
вн. ЛьвДУВС № 10/9 від 23.10.2017, вн. ЛьвДУВС № 10/10 від 17.11.2017).
За результатами проведених досліджень випадків 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.
6.6. З метою здійснення своєчасного контролю за особливостями
психоемоційного стану працівників та курсантів ЛьвДУВС за звітний період
працівниками відділення психологічного забезпечення ВКЗ проведено
449 психодіагностичних обстежень перемінного особового складу ЛьвДУВС.
За результатами проведених обстежень осіб, які за своїми особистісними
якостями не відповідають вимогам щодо навчання та служби у ВНЗ МВС
України, не виявлено.
6.7. З метою належного здійснення заходів психопрофілактичного
характеру за звітний період працівниками відділенням психологічного
забезпечення ВКЗ проведено 615 індивідуальних психологічних
консультацій з особовим складом університету, в тому числі: 67 –
з постійним складом та 548 – з перемінним складом університету.
VIІ. Організація службової діяльності
7.1. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
ЛьвДУВС щомісячно згідно з тематичним планом проводяться заняття
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з режиму секретності з працівниками університету, котрі мають допуск
до державної таємниці.
7.2. На виконання вимог наказу МВС України від 10.12.2015 № 1560,
листа ГУНП у Львівській області від 29.12.2017 № 2708/112/01/15-17
та наказу ЛьвДУВС № 288 від 29.12.2017 особовий склад ЛьвДУВС залучався
до забезпечення публічної безпеки і порядку як придані сили в розпорядження
ГУНП у Львівській області у спільні патрульні наряди із працівниками
Галицького ВП ГУНП в центральній частині міста Львова, під час проведення
святкових заходів у м. Львові 01, 07 та 08.01.2018 з розрахунку 90 курсантів та
30 працівників ЛьвДУВС.
7.3. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 05.12.2017 № 251 «Про
призначення чергових ЛьвДУВС» створено резерв підмінних чергових
та помічників чергового ЛьвДУВС з числа працівників та здобувачів вищої
освіти освітнього ступеня «магістр» факультетів №№ 1 2 ІПФПНП ЛьвДУВС.
На підставі даного наказу з особовим складом організовано та проведено
відповідні навчальні заняття, результати яких знаходяться в наглядовій справі.
7.4. Схема оповіщення та збору особового складу ЛьвДУВС у разі
введення особливого періоду відкоригована.
7.5. На підставі наказів МВС України, матеріалів семінару-наради
з працівниками мобілізаційних підрозділів МВС від 20.12.2017,
працівниками відділу організації служби розробляються нові оперативномобілізаційні документи ЛьвДУВС, які дозволять проведення тренування
особового складу ЛьвДУВС за сигналами оповіщення.
7.6. З метою підвищення готовності сил і засобів з охорони та оборони
адміністративних будівель ЛьвДУВС, а також ліквідації наслідків
природного та техногенного характеру, наказом ЛьвДУВС від 03.10.2017
№ 196 «Про створення та підготовку загону оперативного реагування
ЛьвДУВС» створено загін оперативного реагування ЛьвДУВС з числа
курсантів 2-их курсів ІПФПНП у кількості 115 осіб перемінного особового
складу та 6 осіб постійного складу. Щомісячно для набуття навиків та умінь
особового складу загону з ним проводяться теоретичні та практичні заняття.
VІIІ. Міжнародне співробітництво та зв`язки з громадськістю
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 засіданні Вченої ради
ЛьвДУВС (31 січня 2018 року).
8.2. В рамках проведення міжнародних науково-практичних заходів
на базі ЛьвДУВС за І семестр 2017-2018 н.р.: проводилася інтенсивна
співпраця з регіональним представництвом Консультативної місії
Європейського Союзу (далі – КМЄС) в Україні.
14 вересня професор Школи менеджменту імені Уезерхеда при
Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета провів лекцію
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для науково-педагогічних працівників та студентів факультету № 8
ЛьвДУВС на тему «Поведінкові фактори економічного розвитку.
Експериментальна економіка». Роман Шеремета запропонував науковцям
ЛьвДУВС подальшу співпрацю із можливістю публікації найкращих
наукових статей у виданні «Journal of Economic Behavior and Organization».
10 листопада на базі ЛьвДУВС відбулася міжнародна науковопрактична конференція на тему «Теорія та практика протидії злочинності
в сучасних умовах», в роботі якої взяли участь іноземні представники
із зарубіжних навчальних закладів та міжнародних організацій, а саме:
Консультативна місія Європейського Союзу в Україні – 8 осіб, Освітній
комплекс поліцейської освіти та підготовки (Чеська Республіка) – 4 особи,
а також польські колеги: Вища школи безпеки у м. Перемишль – 2 особи,
Вища школа поліції в м. Щитно – 1 особа, Міська комендатура поліції
в м. Перемишль – 1 особа.
23-24 листопада у рамках співробітництва з Українським центром
ненасильницького спілкування та примирення «Простір гідності» (м. Київ)
та громадською організацією «Міст миру» (Швейцарська Конфедерація)
міжнародні фахівці Міріам Далла Лібера та Майкл П’юкерт провели тренінг
на тему «Робота з вирішення конфліктів в освітньому середовищі
за допомогою методу ненасильницького спілкування» для здобувачів
освітнього рівня «магістр» (перший рік навчання) факультету № 7 в рамках
навчальної дисципліни «Психологія ненасильницького спілкування
та фасилітації».
22 грудня на базі ЛьвДУВС відбулася науково-практична конференція
на
тему
«Проблеми
застосування
інформаційних
технологій
правоохоронними структурами України та ВМЗ зі специфічними умовами
навчання», в якій взяв участь іноземний представник – викладач Вищої
школи маркетингового управління та іноземних мов у м. Катовіце
(Республіка Польща) доктор Єжи Кук.
З метою забезпечення якості освітнього процесу факультетом № 7
налагоджено тісну співпрацю з міжнародними громадськими організаціями
та за сприяння ГО «Простір Гідності»; «Діалог у Дії»; «Дух і Літера». Так,
на факультеті № 7 організовано і проведено низку семінарів-тренінгів
з ненасильницького спілкування із залученням міжнародних фахівців –
тренерів з ненасильницького спілкування та українських фасилітаторів,
а саме:
 авторський семінар-тренінг Анжели Старовойтової та Олега
Овчаренка (Україна) «Ефективна комунікація та фасилітація/медіація
в конфлікті» 28 лютого - 1 березня 2017 року (за сприяння ГО «Простір
Гідності»; «Діалог у Дії»; «Дух і Літера»);
 23-24 листопада 2017 в приміщенні факультету № 7 ЛьвДУВС
за сприяння «Українського центру ненасильницького спілкування «Простір
Гідності» (Київ)» відбувся тренінг з ненасильницького спілкування (ННС)
для студентів-психологів та викладачів факультету на тему «Робота
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з вирішення конфліктів в освітньому середовищі за допомогою методу
ННС». На тренінгу розглядалися наступні питання: ненасильницьке
спілкування як інструмент відновлення після насильницького конфлікту;
застосування методу ННС у роботі психолога. Тренінг проводили тренери:
 Міріам Далла Лібера (Швейцарія): тренер з ненасильницького
спілкування; інструктор курсу та освітній консул для вчителів
в Педагогічному центрі Базеля, PZ.BS (установа для подальшого навчання);
вчитель мови та мистецтва; член ГО «Міст Миру»;
 Майкл Пьюкерт (Швейцарія): тренер з ненасильницького
спілкування;
інструктор
курсу
в
Педагогічному
центрі
Базеля, PZ.BS (установа для подальшого навчання); шкільний соціальний
працівник, член ГО «Міст Миру».
Вони є розробниками власної програми курсів для професіоналів
з ННС, для сімейних пар, вчителів та психологів. Також вони постійно
працюють як індивідуальними, так і груповими консультантами та коучем
у сфері налагодження діалогу, порозуміння та мирного вирішення конфліктів
в сім’ї та колективі; мають успішний досвід роботи тренером з
ненасильницького спілкування на різних рівнях в європейських країнах, а
також в країнах, що належать до зони збройних конфліктів, таких як
Афганістан, Балкани, Ліван; володіють практичними навиками медіації
(посередництва) та фасилітації в подоланні конфліктів; є одними із
міжнародних тренерів з ННС, які співпрацюють з «Простором Гідності» у
сфері проведення тренінгів та подолання конфліктів в Україні.
8.3. У рамках налагодження і розвитку зв’язків із закордонними
партнерами та міжнародними інституціями у ЛьвДУВС:
1. Розпочато співробітництво з Освітнім комплексом поліцейської
освіти та підготовки (м. Прага, Чеська Республіка). У період з 18 по
22 вересня 4 представники ЛьвДУВС відвідали Освітній комплекс у рамках
реалізації проекту «Поліцейська етика та запобігання корупції», де відбувся
обмін досвідом з чеськими колегами. 09 листопада чеські колеги відвідали
ЛьвДУВС з метою ознайомлення з діяльністю навчального закладу
та обговорення питань співробітництва.
2. У рамках співпраці з Організацією з безпеки і співробітництва
в Європі ЛьвДУВС виступив співорганізатором ІІІ Львівського форуму
кримінальної юстиції на тему «Кримінальна юстиція в очікуванні змін»,
який відбувся 22-23 вересня у м. Львові.
3. У рамках співробітництва з Вищою школою поліції в м. Щитно
(Республіка Польща) та на запрошення польських колег ЛьвДУВС став
співорганізатором міжнародної наукової конференції «Реагування в кризових
ситуаціях – Полянчик 2017», яка відбулася 25-27 вересня (м. Ольшаніца,
Республіка Польща).
4. 24 жовтня ЛьвДУВС відвідала делегація Вищої школи управління
охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща) з метою ознайомлення
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з діяльністю навчального закладу та обговорення питань співробітництва,
зокрема деталей реалізації Програми «Два дипломи».
5. 15 грудня ЛьвДУВС відвідав Координатор проектів ОБСЄ в Україні
посол Вайдотас Верба. Головною метою зустрічі керівництва ЛьвДУВС
з представником
ОБСЄ
було
обговорення
питань
подальшого
співробітництва.
8.4. У ЛьвДУВС систематично здійснюється моніторинг грантів
та проектів на предмет подання заявки щодо участі навчального закладу
та науково-практичних працівників. Інформація про актуальні освітні
програми, гранти та стипендії Європейського Союзу, держав-членів ЄС,
США, Канади тощо регулярно скеровується на електронні адреси
структурних підрозділів ЛьвДУВС та висвітлюються на сайті навчального
закладу.
8.5. Упродовж І семестру 2017-2018 н.р. на сайті ЛьвДУВС було
висвітлено 153 (за І семестр 2016-2017 н.р. – 167) матеріалів спортивного,
наукового, міжнародного та іншого спрямування. Працівники ВЗГ також
забезпечували 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»).
Як на сторінках Інтернет-ресурсів, так і на шпальтах газети
університету «Юрист», що виходить двічі на місяць, систематично
висвітлюється інформація про життєдіяльність усіх підрозділів університету.
За звітний період вийшло 8 номерів. Розповсюдження газети здійснюється
на передплатній основі (у І семестрі 2017-2018 н.р. тираж становив 1180 шт.).
Крім того, на сайті ЛьвДУВС у рубриці «Електронна бібліотека» розміщені
усі випуски електронної версії газети.
8.7. У рамках профорієнтаційної роботи у І семестрі 2017-2018 н.р.
було підготовлено 8000 агітаційних візитівок факультетів, мобільного
презентаційного стенду університету, двох біл-бордів та 200 календарів на
2018 рік, оновлено інформаційні буклети про ЛьвДУВС. Триває робота над
виготовленням профорієнтаційних плакатів і банеру на фасаді ЛьвДУВС на
вул. Городоцька, 26. Крім цього, було підготовлено та оприлюднено на сайті
ЛьвДУВС і сторінках у соціальних мережах (Facebook, YouTube) короткі
презентаційні ролики про факультети №№ 7, 8 ЛьвДУВС.
8.8. Протягом І семестру 2017-2018 н.р. 60 іноземних представників
відвідали Львівський державний університет внутрішніх справ.
IХ. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення.
Юридичний супровід діяльності університету
9.1. Закріплення вогнепальної зброї та засобів індивідуального захисту
за новоприбулими працівниками з числа постійного особового складу
ЛьвДУВС не проводилось, оскільки відповідні рапорти не надходили
до ВМЗ.
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Відповідно до рапортів начальників курсів видано необхідну кількість
засобів індивідуального захисту новопризначеному перемінному особовому
складу, у зв’язку із чим внесено відповідні зміни в облікові дані.
9.2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 879
від 02.09.2014 «Про затвердження положення про інвентаризацію активів
та зобов’язань» на підставі наказу Львівського державного університету
внутрішніх справ від 30.10.2017 № 223 в період з 06 по 26 листопада
2017 року проведено інвентаризацію матеріальних цінностей станом
на 01.11.2017. Інвентаризацією нестач чи залишків не встановлено.
За результатами інвентаризації підтверджено факт відсутності трьох
автоматів, які вилучені як речові докази у 2011 році прокуратурою Львівської
області, та внесені зміни за даними бухгалтерського обліку щодо
відображення церкви за адресою вул. Кривоноса, 1 як окремий інвентарний
об’єкт.
9.3. Заступником начальника ВПБ ДДМР МВС України Крутогузом
О.В. разом з начальником відділу матеріального забезпечення Садовим Ф.Ф.
07 та 08 вересня 2017 року проведено планову перевірку території,
приміщень ЛьвДУВС за адресами: м. Львів, вул. Городоцька, 26,
вул. Замарстинівська, 9, вул. Кривоноса, 1 та НТВ «Верещиця».
9.4. У зв’язку з відсутністю фінансування роботи щодо обробки
дерев’яних конструкцій даху будівель А1-3 та Б вогнетривким розчином
перенесено на І півріччя 2018 року.
9.5. Дозвільна документація на відкриття опалювального сезону
у Львівському державному університеті внутрішніх справ оформлена вчасно.
9.6 Закупівля електроенергії, природного газу та послуг з його
постачання для ЛьвДУВС здійснювалася на підставі додаткових угод, якими
було продовжено дію тендерних договорів, укладених у попередньому році,
в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, зокрема:
 газ природний – 434 535,47 грн.;
 розподіл природного газу – 71 631,67 грн.;
 електрична енергія – 95 500,00 грн.
9.7. 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 звітний період тендерним комітетом проведено 5 процедур
закупівель, а саме:
 відкритих торгів – 4 (на закупівлю: овочів та фруктів, поліцейської
уніформи, бензину та дизельного палива, крісел до лекційної зали);
 переговорних процедур – 1 (на закупівлю електричної енергії).
За результатами проведених процедур з учасниками-переможцями
укладено договори на загальну суму 2 192 321,80 грн. Також розпочато
процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю
природного газу.
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9.9. У І семестрі 2017-2018 н.р. керівництвом факультетів та курсових
підрозділів ІПФПНП проводились заняття та інструктажі з курсантами
набору 2017 року з питань охорони праці та техніки безпеки.
9.12. 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.
9.13. 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 2018
року. До переліку включено 7 назв газет та 32 комплекти (29 назв) журналів,
що видаються в Україні на загальну суму 24192 грн. 29 коп.
9.14. Договори про надання платної освітньої послуги — підготовки
фахівців освітнього ступеня «магістр» та «бакалавр» набору 2017 року
факультетами №№ 5, 6, 7, 8 ЛьвДУВС укладено своєчасно.
9.15. Спільно з відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку факультетами №№ 5, 6, 7, 8 ЛьвДУВС проведено звірку даних
про оплату вартості навчання здобувачами вищої освіти. Станом
на 01.01.2018 року заборгованості за навчання не було.
9.16. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС підготовлено та подано звіти до ДФОП МВС України своєчасно.
9.17. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС підготовлено та подано звіти до Головного управління державного
казначейства у Львівській області своєчасно.
9.18. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС розроблено зміни до кошторисів від 19.09.2017 №15/1-3250;
від 25.09.2017 №15/1-3212; від 26.09.2017 №15/1-3310; від 19.10.2017 №15/13732; від 27.10.2017 №15/1-3791; від 16.11.2017 №15/1-3936; від 27.11.2017
№15/1-4246; від 28.11.2017 №15/1-4334; від 29.11.2017 №15/1-4345;
від 14.12.2017 №15/1-4543; від 20.12.2017 №15/1-4718; від 21.12.2017 №15/14740; від 21.12.2017 №15/1-4800.
9.19. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС підготовлено та подано податкову звітність до Державної
фіскальної служби у Львівській області своєчасно.
9.20. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС підготовлені та подані звіти до головного управління статистики
у Львівській області своєчасно.
9.21. Відділенням юридичного забезпечення ЛьвДУВС проведена
відповідна робота з відшкодування витрат, затрачених на випускників
університету та Прикарпатського юридичного інституту (далі – ПЮІ)
ЛьвДУВС, котрі не відпрацювали в органах внутрішніх справ (далі – ОВС)
3 роки після закінчення навчання. Станом на 30.01.2018 до ЛьвДУВС
з комплектуючих підрозділів Національної поліції України надійшла
інформація (за період часу 2007–2017 рр.) стосовно 392 звільнених з ОВС
молодих фахівців, що не відпрацювали 3 роки в ОВС після закінчення
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навчання у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) МВС України. З них
295 навчалися у ЛьвДУВС, решта 97 осіб навчались у ПЮІ ЛьвДУВС.
Стосовно 358 молодих фахівців направлено у відповідні суди позовні заяви,
судами задоволено 245 позовів на суму 2 907 221 грн. За результатами
проведеної претензійної роботи 35 осіб відшкодували заборгованість
добровільно (без судових рішень) на суму 476 627 грн., продовжують
відшкодовувати добровільно 36 осіб. На рахунки ЛьвДУВС надійшло
1 687 940 грн.
Протягом 2017 року до звільнених молодих фахівців подано
20 позовних заяв на загальну суму 364 553 грн. У звітному періоді було
задоволено 27 позовних заяв до молодих фахівців на загальну суму
464 299 грн. (у т ч. у справах минулих років).
У 2017 році було відраховано з числа курсантів ЛьвДУВС 21 особу,
з них 6 осіб звільнилися добровільно, крім того 3 звільнених курсанти
оплачують борг щомісячними платежами. До всіх звільнених курсантів
подаються претензії про відшкодування витрат ВНЗ на їх утримання, після
чого у разі відсутності добровільного відшкодування ЛьвДУВС здійснює
таке в судовому порядку. Крім того, в 2017 році було подано 9 позовних
заяв до курсантів, звільнених до 2017 року, з них задоволено 7 позовів.
Щодо 13 осіб не стягувались кошти у зв’язку з поновленням в органи
Національної поліції України та помилковим скеруванням матеріалів до
ЛьвДУВС, щодо 43 осіб збираються документи, необхідні для подання
позовів та встановлюється сума витрат, затрачених на їх утримання у ВНЗ.
У поточному році ЛьвДУВС також проводилась й претензійна робота,
у ході якої було пред’явлено 28 претензій до звільнених молодих фахівців
та курсантів, з яких одна була задоволена повністю.
За наслідками проведеної ВЮЗ судово-претензійної роботи
на рахунки ЛьвДУВС у 2017 році поступило 232 585, 81 грн. що становить
75, 8 % надходжень 2016 року.
9.22. За період з 04.09.2017 по 29.09.2017 в поліклініці ДУ ТМО МВС
України по Львівській області було проведено щорічний профілактичний
медичний, психіатричний та наркологічний огляд постійного особового
складу ЛьвДУВС. Працівники декретованої групи (харчоблоку, продовольчої
комори, кафе «Верещиця») двічі на рік проходять обов’язковий медичний
огляд відповідно до вимог наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280
(зі змінами, внесеними наказами МОЗ України від 21.02.2013 № 150
та від 28.07.2014 № 527).
9.23. У ЛьвДУВС проводиться щоденний амбулаторний прийом хворих
курсантів університету, а також профілактичні медичні огляди з подальшим
взяттям хворих на диспансерний облік.
Завідувач відділення
організаційно-аналітичної
роботи та контролю
полковник поліції
І.І. Сидорук
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О.М. Балинська
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М.П. Гурковський
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В.І. Франчук
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В.М. Струс

