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КОНКУРСИ  
 
Щороку Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ бере участь 

у конкурсі МВС на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію, 
основною метою якого є підвищення якості навчальних та наукових видань, мотивація 
до активної видавничої діяльності.  

Конкурс проводиться за 13-а номінаціями: 
1) наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо); 
2) методики, методичні рекомендації (методичні настанови); 
3) винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
4)  довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні слов-

ники, довідники); 
5) комп’ютерні програми практичного спрямування; 
6)  мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосіб-

ники тощо); 
7) підручники; 
8)  навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, 

хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо); 
9)  виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, 

методичні посібники, пам’ятки); 
10) профорієнтаційні відеоролики; 
11) друкована профорієнтаційна продукція; 
12) наукові періодичні видання (наукові журнали, збірники наукових праць, у 

тому числі електронні); 
13) видання, що містять інформацію з обмеженим доступом. 
У 2020 році для участі у Конкурсі університетом було надіслано 14 навчально-

наукових праць за 7 номінаціями.  
6 жовтня 2020 року за результатами засідання організаційного комітету Конкурсу 

університетом отримано 5 призових місць із них 2 – дипломи 1 ступеня; 2 – дипломи 2 
ступеня; 1 – диплом 3 ступеня у таких номінаціях: 

Винаходи, корисні моде-
лі, промислові зразки – 
Диплом 1 ступеня 

Патент на корисну модель «Пристрій радіолокаційного 
розпізнання об’єктів № 139240». Авторський колектив: 
Фоменко А.Є., Мирошниченко В.О., Рижков Е.В., Гавриш 
О.С., Махницький О.В. 

Методики, методичні 
рекомендації (методичні 
настанови) –  
Диплом 1 ступеня 

Собакарь А.О., Покайчук В.Я., Поливанюк В.Д. Методичні 
рекомендації щодо організації та проведення практичних 
занять з тактико-спеціальної підготовки у нічний час: для 
курсантів IІ курсу факультету підготовки фахівців для під-
розділів превентивної діяльності. Дніпро : Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ, 2019. 56 с. 

Наукові видання  
(монографії, науково-
практичні коментарі) – 
Диплом 2 ступеня 

Павлова Н.В., Птушкін Д.А., Чаплинський К.О. Теоретичні 
засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з 
відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян моног-
рафія. Дніпро: ДДУВС; Херсон: Видавничий дім «Гельве-
тика», 2019. 190 с. 

Видання, що містять 
інформацію з обмеженим 
доступом, –  
Диплом 2 ступеня 

Пеньков С.В., Волошина М.О. Організація проведення опе-
ративно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшу-
кових) дій оперативними підрозділами Національної полі-
ції України : навч. посібник. Дніпро : ДДУВС, 2019. 270 с. 

Навчальні посібники 
(навчально-методичні та 
навчальні наочні посіб-
ники, хрестоматії, прак-
тикуми, робочі зошити), 
підручники –  
Диплом 3 ступеня  

Практикум з Конституційного права: навч. посібник / кол. 
авт.; ред. Л.Р. Наливайко. Дніпро: ДДУВС, 2019. – 800 с. 


