
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
вченою радою Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка 30.08.2019 (протокол № 1).  
Введено в дію наказом Луганського 
державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка від 31.08.2019 № 257  

 
  

ПЛАН  
роботи вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ  

імені Е.О. Дідоренка на 2019-2020 навчальний рік 
№ 
з/п Назва заходу  Термін 

розгляду Доповідач 
Відповідальний за 

підготовку 
питання 

Відмітка 
про 

виконання
Примітка 

1. Про підсумки виконання Плану 
основних заходів Луганського 
державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка у 2018-2019 
навчальному році та про затвердження 
Плану основних заходів Університету 
на 2019-2020 навчальний рік 

Ревенко О.І. Кім В.Р.   

2. Про роботу вченої ради Луганського 
державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка у 2018-2019 
навчальному році, виконання 
прийнятих вченою радою рішень та 

Серпень 
2019 року 

Коваленко В.В. Карчевський М.В.   



затвердження Плану роботи вченої ради 
Університету на 2019-2020 навчальний 
рік 

3. Про підсумки проходження навчальної 
та виробничої практики курсантами та 
студентами у 2018-2019 навчальному 
році 

Веретянніков В.О. Кім В.Р.   

4. Про підсумки літньої екзаменаційної 
сесії та атестації здобувачів вищої 
освіти у 2018-2019 навчальному році 

Веретянніков В.О. Кім В.Р.   

5. Про підсумки 2018-2019 навчального 
року та про готовність університету до 
нового навчального року  

Карчевський М.В. Кім В.Р.   

6. Про підсумки роботи приймальної 
комісії у 2019 році та результати набору 
на навчання 

Бочковий О.В. Кім В.Р.   

7. Про підсумки проведення табірних 
зборів з курсантами першого курсу  

Кім В.Р. Кім В.Р.   

8.  Про організацію діяльності юридичної 
клініки університету 

Кравченко І.М. Нестерович В.Ф.   

9. Про стан претензійно-правової роботи 

Вересень 
2019 року 

Писаренко В.В., 
Веретянніков В.О.,
Гречишкіна С.І. 

Кім В.Р.   

10. Про організацію профорієнтаційної 
роботи у 2019-2020 навчальному році 

Юрченко С.С., 
завідувачі кафедр 

Кім В.Р.   

11. Про стан роботи та напрямки розвитку  
кафедр університету 

Завідувачі кафедр Веретянніков В.О.   

12. Про підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічного 

Жовтень 
2019 року 

Беницький О.М. Веретянніков В.О.   



складу університету 

13. Про хід підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів в 
аспірантурі 

Ревенко О.І. Кім В.Р.   

14. Про академічну доброчесність у 
навчальному процесі 

Листопад 
2019 року Поклад В.І. Ревенко О.І., 

Веретянніков В.О. 
  

15. Про підсумки науково-дослідної роботи 
у 2019 році та затвердження Плану 
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт університету на 
2020 рік 

Ревенко О.І.  Кім В.Р.   

16. Про підсумки видавничої діяльності у 
2019 році та затвердження Плану 
видання університетом навчальної і 
навчально-методичної літератури на 
2020 рік 

Ревенко О.І. Кім В.Р.   

17. Про результати роботи Луганського 
центру первинної професійної 
підготовки «Академія поліції» ЛДУВС  
імені Е.О. Дідоренка у 2019 році 

Грудень 
2019 року 

Подгорний В.В. Кім В.Р.   

18. Про результати діяльності НДЛ з 
проблем попередження, припинення та 
розслідування злочинів 
територіальними органами 
Національної поліції України у 2019 
році 

Дудоров О.О.  Ревенко О.І.   

19. Про стан претензійно-правової роботи  

Січень 
2020 року 

Писаренко В.В., 
Веретянніков В.О.,

Кім В.Р.   



Гречишкіна С.І. 
20. Про підготовку вступної кампанії 2020 

року   
Бочковий О.В. Кім В.Р.   

21. Про результати фінансової діяльності 
університету у 2019 році та стан 
фінансового забезпечення на 2020 рік 

Гречишкіна С.І.  Кім В.Р.    

22. Про встановлення розміру суми оплати 
за надання університетом освітніх 
послуг у 2020-2021 навчальному році 

Гречишкіна С.І.  Кім В.Р.    

23. Про результати атестації  ад’юнктів та 
аспірантів за перше півріччя 2019-2020 
року 

Ревенко О.І.,  
завідувачі кафедр, 
наукові керівники 
та консультанти 

Кім В.Р.    

24. Про підсумки зимової екзаменаційної 
сесії у 2019-2020 навчальному році 

Лютий  
2020 року 

Веретянніков В.О. Кім В.Р.    

25. Про інформаційні ресурси бібліотеки та 
функціонування репозитарію 
університету 

Писаренко Т.І., 
Веретянніков В.О. 

Кім В.Р.    

26. Про висвітлення діяльності 
університету у пресі, засобах масової 
інформації та на WEB-сайті 
університету 

Ковальова Ю.Є. Кім В.Р.   

27. Про стан та напрямки подальшого 
впровадження технологій 
дистанційного навчання в освітній 
процес 

Березень 
2020 року 

Веретянніков В.О.,
Коченко І.П. 

Кім В.Р.   

28. Про затвердження навчальних планів 
підготовки фахівців 2020 року набору 

Квітень 
2020 року 

Беницький О.М. Веретянніков В.О.   



29. Про залучення працівників органів та 
підрозділів Національної поліції 
України, Експертної служби МВС до 
проведення занять з курсантами та 
студентами (у відповідності з Наказом 
МВС №479 від 06.06.2018 «Про 
вдосконалення підготовки поліцейських 
у ЗВО МВС») 

Веретянніков В.О.,
завідувачі кафедр 

Кім В.Р.   

30. 
 

Про результати підготовки та захисту 
дипломних робіт здобувачами вищої 
освіти за ступенем «магістр» 

Беницький О.М. Веретянніков В.О.   

31. Про хід профорієнтаційної роботи у 
2019-2020 навчальному році та 
напрямки її удосконалення 

 
 

Травень 
2020 року Юрченко С.С. Кім В.Р.   

32. Про роль науково-педагогічних 
працівників кафедри юридичної 
лінгвістики та документознавства в 
організації роботи щодо 
популяризування  української мови та 
української культури серед курсантів, 
студентів і слухачів  університету 

Максименко О.В. Пащук Р.І.   

33. Про штатний розпис науково-
педагогічних працівників університету і 
педагогічне навантаження на 2020-2021 
навчальний рік 

Беницький О.М., 
Євдокімова І.В. 

Веретянніков В.О., 
Бойчук М.М. 

  

34. Про результати річної атестації  
ад’юнктів та аспірантів  

 
 
 
 
 
 
 
 

Червень 
2020 року 

Ревенко О.І.  Кім В.Р.    



35. Про підсумки науково-дослідної роботи 
курсантів, студентів та слухачів у 2019-
2020 навчальному році 

Ревенко О.І.  Кім В.Р.    

36. Про роботу науково-методичної ради 
університету у 2019-2020 навчальному 
році 

Веретянніков В.О. Кім В.Р.   

37. Про стан претензійно-правової роботи Писаренко В.В., 
Веретянніков В.О.,
Гречишкіна С.І. 

Кім В.Р.   

Позапланові питання, що вносяться на засідання вченої ради залежно від їх надходження: 
- наукові доповіді, звіти провідних вчених університету про розвиток наукових шкіл. 
- присвоєння вчених звань; 
- затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників (консультантів); 
- схвалення та внесення змін до навчальних планів, стандартів освіти (ОПП) тощо; 
- рекомендація до друку навчальних, наукових та навчально-методичних видань; 
- надання творчих відпусток; 
- заслуховування поліцейських, які повернулися до університету після набуття відповідно до наказу МВС від 01.12.2017 

№ 981 досвіду роботи в поліції; 
- обрання за конкурсом працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу;  
- про внесення змін до діючих положень та затвердження нових; 
- висунення кандидатур на здобуття премій та винагород, а також інші питання, які відносяться до компетенції вченої 

ради університету. 
 


