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(Донецький юридичний інститут МВС України як виш-переселенець здійснює
освітню і наукову діяльність у м. Кривому Розі Дніпропетровської області
та м. Маріуполі Донецької області, а також відповідно до наказу
МОН України від 26.02.2016 № 50 входить до Ради ректорів закладів вищої
освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій України)

Шановні члени Вченої ради, науково-педагогічний, командноадміністративний склад закладу вищої освіти та всі присутні!
Сьогодні на конференції трудового колективу ДЮІ МВС України ми з
вами розглянемо сучасний стан нашого закладу вищої освіти, який є
результатом його розвитку за останні 5 років і водночас підґрунтям для
майбутньої модернізації за основними стратегічними напрямами.
Місія і стратегічний напрям розвитку Донецького юридичного
інституту МВС України полягає в побудові соціально орієнтованого
конкурентоспроможного закладу вищої освіти, який відповідає високому
рівню надання освітніх послуг та є центром підготовки висококваліфікованих
фахівців та формування особистостей з високими моральними якостями й
демократичними цінностями.
До основних завдань, які стояли перед колективом нашого закладу
у 2018/19 навчальному році й були успішно виконані, належать:
1. Підвищення якості освітнього процесу (організація навчального
процесу з використанням інноваційних форм проведення навчальних занять
відповідно до вимог МОН України; забезпечення організації проходження
курсів підвищення кваліфікації в м. Кривому Розі та м. Маріуполі; розширення
провадження освітньої діяльності; подальший розвиток дистанційного
навчання тощо).
2. Подальше формування згуртованого й умотивованого колективу
викладачів, співробітників, курсантів, слухачів і студентів (розширення
контингенту здобувачів вищої освіти, збільшення кількості кафедр з 12 до 15
тощо).
3. Зміцнення матеріально-технічної бази інституту (проведення
роботи щодо вдосконалення структури комп’ютерної мережі інституту;
створення комплексу захисту технічної інформації для викладання
спеціальних дисциплін у режимних приміщеннях мовного захисту
інформації в м. Кривому Розі та м. Маріуполі; передача федеральною
компанією GIZ документації з реконструкції, ремонту та відновлення
навчально-виховного комплексу (вул. Співдружності, 92 а); роботи з
реконструкції будівлі Маріупольського центру первинної професійної
підготовки «Академія поліції»).
Розглянемо результати виконання завдань за основними
стратегічними напрямами діяльності закладу вищої освіти.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Навчально-виховна робота закладу вищої освіти у 2018/19 навчальному
році була спрямована на пошук нових стимулів якісного навчання курсантів,
студентів та слухачів, реалізацію та впровадження нових вимог та
рекомендацій законодавства.
Протягом минулого навчального року вишем-переселенцем
розширено провадження освітньої діяльності:
- для факультету № 2 (м. Маріуполь) за першим (бакалаврським)
рівнем – спеціальність 081 «Право» з ліцензованим обсягом 400 осіб (з
урахуванням строків навчання) (наказ МОН України від 13.09.2018 № 1458л);
- для факультету № 2 (м. Маріуполь) за першим (бакалаврським)
рівнем – спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» з ліцензованим
обсягом 400 осіб (з урахуванням строків навчання) (наказ МОН України від
13.09.2018 № 1458-л);
- за першим (бакалаврським) рівнем – спеціальність 051 «Економіка» з
ліцензованим обсягом 120 осіб (з урахуванням строків навчання) (наказ
МОН України від 06.03.2019 № 175-л);
- за другим (магістерським) рівнем – спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність» з ліцензованим обсягом 150 осіб (з урахуванням строку навчання)
(наказ МОН України від 06.03.2019 № 175-л).
Відповідно до наказу МОН України від 08.01.2019 № 13 рішенням
Акредитаційної комісії визнано акредитованою освітньо-професійну
програму «Правоохоронна діяльність» за другим (магістерським) рівнем
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
У 2018/19 навчальному році нам вдалося на достатньому рівні провести
державну атестацію студентів денної та заочної форм навчання.
185 студентів та слухачів отримали дипломи, з них 5 осіб – з відзнакою.
Якісний середній показник державної атестації відповідає вимогам МОН
України й становить 71,8 %.
До досягнень організації освітнього процесу також належать:
- участь практичних працівників у роботі ДЕК;
- підписання угод про співпрацю з Управлінням юстиції Донецької та
Дніпропетровської областей, ГУНП в Донецькій області.
Актуальним для вишу-переселенця залишається:
- розвиток дистанційного навчання (станом на серпень 2018/19
навчального року за кафедрами інституту закріплено 224 навчальні
курси. Ця кількість містить у собі навчальні дисципліни, які входять до всіх
навчальних планів заочної та денної форми навчання);

- проходження акредитації освітньо-професійної програми підготовки
фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітній ступінь
«бакалавр»;
- облаштування навчальних полігонів;
- проходження акредитації освітньо-наукової програми підготовки
фахівців за спеціальністю 081 «Право» освітньо-кваліфікаційний ступінь
«доктор філософії»;
- підписання угод про співпрацю з ГУНП в Дніпропетровській області,
з УПП в Донецькій та Дніпропетровській областях.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019 РОКУ
У поточному році на денну форму здобуття освіти на факультет № 1
(підготовки фахівців для Національної поліції) у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області за освітнім ступенем «бакалавр» зараховано 125
курсантів, на факультет № 2 (підготовки фахівців для Національної поліції) у
м. Маріуполі Донецької області за освітнім ступенем «бакалавр» зараховано
також 125 курсантів.
На факультет № 3 у 2019 році на денну форму навчання за освітнім
ступенем «бакалавр» зараховано 104 особи; на заочну форму навчання – 75
осіб; за освітнім ступенем «магістр» на денну форму навчання зараховано – 10
осіб, на заочну форму навчання – 75 осіб.
Що стосується набору на факультет № 4 (заочного та дистанційного
навчання працівників Національної поліції), то за освітнім ступенем
«бакалавр» зараховано 150 осіб, за освітнім ступенем «магістр» - 30 осіб (це
перший набір магістрів за зазначеною спеціальністю на факультет № 4).
Відбувся набір до аспірантури інституту. На бюджетну форму
зараховано 4 особи, на контрактну форму навчання до аспірантури
зараховано 11 аспірантів (1 аспірант денної форми навчання, 10
аспірантів заочної форми навчання).
Важливою для вишу-переселенця є привабливість закладу вищої освіти
для молоді з територій, тимчасово непідконтрольних українській владі.
Оскільки Донецький юридичний інститут МВС України
залишається провідним вишем Донеччини зі специфічними умовами
навчання, то важливим для вишу-переселенця залишається надання
освітніх послуг для абітурієнтів, які залишилися на тимчасово
окупованій території України та лінії розмежування. Необхідно
відзначити й сприяння з боку посадових осіб державної влади щодо надання
можливості такій молоді отримувати якісні знання європейського рівня

шляхом вступу до українських вишів-переселенців через освітній центр
«Донбас-Україна», який діє на базі Донецького юридичного інституту.
Так, цього року вишу-переселенцю вдалося реалізувати набір на
навчання осіб через освітні центри «Донбас-Україна», що підтверджує
популярність закладу вищої освіти серед молоді Донецької та Луганської
областей. У 2019 році через освітній центр «Донбас-Україна» до інституту
на навчання зараховано всього 30 осіб, з них:
- 16 осіб – курсанти факультетів №№ 1, 2 (за кошти державного
бюджету);
- 14 осіб студенти факультету №3 (за контрактом).
Загалом це близько 4 % від загальної кількості набору.
Отже, всього набір 2019 року становить 772 особи (з них 15,
аспірантів (ад’юнктів) та 1 докторант), у тому числі за кошти
державного бюджету – 435 осіб (освітній ступінь «бакалавр» - 400 осіб,
освітній ступінь «магістр» - 30 осіб, ступінь вищої освіти «доктор
філософії» - 4 особи, ступінь вищої освіти «доктор наук» - 1 особа).
У 2019 році обсяги підготовки кадрів для Національної поліції за
кошти державного бюджету, визначені наказом МВС України від 22.07.2019
№ 595, виконані Донецьким юридичним інститутом МВС України на 100%.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
Основним досягненням колективу вишу у 2018/19 навчальному році є
те, що нам вдалося й зберегти, і примножити наукові здобутки та традиції, а
також віднайти нові форми та шляхи саморозвитку.
Завдяки вдалій організації наукової роботи нам вдалося
забезпечити послідовність та системність наукових досліджень:
- у цьому навчальному році вченими інституту видано 6 монографій,
27 навчальних та науково-практичних посібників, 9 науковопрактичних рекомендацій;
- 16 жовтня 2018 року збірник наукових праць «Правовий часопис
Донбасу» було проіндексовано й включено до Міжнародної наукометричної
бази Index Copernicus, ми отримали бажаний ICV – показник Index Copernicus
Value, що засвідчило визнання міжнародною науковою спільнотою
напрацювань і досягнень колективу редколегії та наукової спільноти
Донецького юридичного інституту.
У квітні 2019 року було надіслано в Польщу весь необхідний пакет
документів для проходження збірником наукових праць «Правовий часопис
Донбасу» експертної оцінки Index Copernicus International та отримання
індексу за 2018 рік.

Наразі формується черговий номер фахового збірника наукових
праць «Правовий часопис Донбасу»;
- інститутом було проведено 15 науково-практичних заходів з
актуальних проблем правозастосування (1 міжнародна конференція,
6 всеукраїнських, 4 круглих столи, 1 науковий форум, 3 курсантськостудентських конференції);
- результати наукових досліджень учених вишу-переселенця вже за
традицією користувались попитом серед працівників органів законодавчої,
судової та виконавчої влади. Так, у 2018/19 навчальному році впроваджено в
законодавчу діяльність 6 пропозицій до змін чинного законодавства, 8 –
упроваджено в практичну діяльність правоохоронних органів.
Окрему увагу варто приділити конкурсу наукових робіт здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Так, 19 грудня 2018 року в
Донецькому юридичному інституті було проведено заключний етап І туру
конкурсу наукових робіт – публічний захист.
Результат – 5 переможців у 6 номінаціях:
Кримінальне право і кримінологія: Шапкіна Дар’я – курсантка 3-го
курсу факультету № 1 (науковий керівник – доцент кафедри кримінальноправових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к.ю.н., доцент
А.О. Данилевський);
Адміністративно-правові науки: Твердохліб Владислав – курсант 3-го
курсу факультету № 1 (науковий керівник – завідувач науково-дослідної
лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності, к.ю.н.
А.В. Червінчук);
Цивільно-правові науки: Ярошенко Карина – студентка 3-го курсу
факультету № 3 (науковий керівник – завідувач кафедри цивільно-правових
дисциплін факультету № 3,, к.ю.н. Д.С. Піддубна);
Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза: Кущова
Анастасія – курсантка 3-го курсу факультету № 1 (науковий керівник –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз
факультету № 1, к.ю.н., доцент Н.О. Коміссарова);
Економічні науки та фінанси: Скобіола Олександра – студентка 3-го
курсу факультету № 3 (науковий керівник – доцент кафедри господарськоправових дисциплін факультету № 3, к.е.н., доцент О.П. Гузенко);
Психологічне забезпечення: Кущова Анастасія – курсантка 3-го курсу
факультету № 1 (науковий керівник – провідний науковий співробітник
науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної
діяльності, к.ю.н. О.О. Когут).
16 травня 2019 року відбулася підсумкова науково-практична
конференція за результатами проведення конкурсу наукових робіт

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО МВС
України.
Донецький юридичний інститут МВС України на конференції
представляли курсанти Твердохліб Владислав та Шапкіна Дар'я і
студентка Ярошенко Карина.
Упродовж запеклого змагання за перемогу наші курсанти вибороли
призові 3 місця: Твердохліб Владислав – у номінації адміністративно-правові
науки, Шапкіна Дар'я – у номінації кримінальне право та кримінологія, а
студентка Ярошенко Карина посіла 2 місце в номінації цивільно-правові
науки.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Упродовж 2018/19 навчального року фонд загальної бібліотеки
інституту збільшився більше ніж на 5,5 тисяч примірників.
На сьогодні, з урахуванням бібліотечного фонду Маріупольського
центру первинної професійної підготовки «Академія поліції», фонду
літератури, що знаходиться на факультеті № 2, та літератури, яка забезпечує
освітній процес на Криворізькій навчальній базі, загальний фонд становить
106 530 примірників наукової, навчальної, методичної, довідкової та
художньої літератури.
До Дня заснування навчального закладу в інституті проводилася акція
«Книга – безумовна одиниця добра», до якої долучилися всі без винятку
здобувачі вищої освіти та співробітники. На кошти, зібрані під час акції, було
придбано 228 примірників літератури, а саме: підручники, навчальні
посібники, нормативно-правові та законодавчі документи. Література
поділена у відповідній кількості користувачів між підрозділами загальної
бібліотеки.
Разом із поповненням фонду необхідною літературою як позитивне в
розвитку бібліотеки вишу варто відзначити покращення матеріальнотехнічної бази. До наявних 10 комп’ютерів, якими устаткована читальна зала
бібліотеки в навчально-виховному корпусі (вул. Співдружності, 92а), цього
року було додано 12 нових моноблоків (комп’ютерів), що збільшило
автоматизовані робочі місця в читальній залі загальної бібліотеки в
Головному корпусі (вул. Степана Тільги, 21) та 5 комп’ютерів дали
можливість створити автоматизовані робочі місця для читачів та
співробітника загальної бібліотеки на навчальній базі міста Маріуполя
(вул. Луніна, 95 а).

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу вищої освіти є
збереження та розвиток кадрового потенціалу.
Штатна чисельність інституту складає 457 одиниць, зокрема:
131 працівник науково-педагогічного складу та 23 працівники педагогічного
складу.
З дозволу МВС України в інституті працює 64 атестовані працівники
Національної поліції.
Науковий потенціал інституту натепер складає: 17 докторів наук (з
них 11 докторів юридичних наук), 6 професорів, 77 кандидатів наук (з них
47 кандидатів юридичних наук), 36 доцентів.
Як позитивне варто відзначити отримання впродовж 2018-19
навчального року вчених звань працівниками інституту (професор – 2,
доцент – 3, старший дослідник – 1).
Минулого року інститутом вирішено кілька питань щодо забезпечення
навчально-виховного процесу, серед іншого збільшено кількість кафедр
інституту (замість 12 кафедр натепер у складі інституту діють 15),
створено відділ комунікації та міжнародних зв’язків, відділення
післядипломної освіти. Водночас це не вирішило всі нагальні питання, що
постають перед закладом вищої освіти.
Для актуалізації практичних знань та навичок співробітників інституту,
окремих науково-педагогічних і наукових працівників згідно із затвердженим
графіком стажування було направлено до Національної поліції України для
подальшого призначення на посади в ГУНП в Донецькій області
С. Вітвицького, В. Тулінова, А. Галькевича, О. Мердову, Є. Короткова,
О. Дабла, Є. Назимка. Подальше направлення працівників планується з
урахуванням вимог навчального процесу.
Перед вишем у цьому напрямі стоять, у першу чергу, стратегічні
питання, які потрібно вирішувати наступного навчального року.
Найголовніше – це передислокація органів управління закладом вищої
освіти з м. Кривого Рогу до м. Маріуполя, у першу чергу – керівництва
інституту (ректор та проректори, крім проректора, що відповідає за
організацію діяльності навчальних підрозділів у місті Кривий Ріг
Дніпропетровської області).

ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ
Для охорони публічної безпеки та порядку, охорони майна і території
на всіх об’єктах інституту як у місті Кривому Розі, так і в місті Маріуполі,
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