
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 29.05.2020 № 185 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 28 травня 2020 року (протокол № 11) з 

питання порядку денного «Про хід профорієнтаційної роботи у 2019-2020 

навчальному році та напрямки її удосконалення» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про хід профорієнтаційної 

роботи у 2019-2020 навчальному році та напрямки її удосконалення»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Організацію та стан профорієнтаційної роботи серед особового складу  

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

у 2019-2020 навчальному році визнати задовільними. 

2. Підготувати Наказ та затвердити склад робочої групи з організації 

заходів профорієнтаційного характеру з добору кандидатів на навчання у 

2020-2021 навчальному році. 

Термін: до 05.11.2020 р. Відповідальний: Юрченко С.С. 

3. Розробити план профорієнтаційних заходів і забезпечити його 

виконання на належному рівні.  
Термін: до 12.11.2020, далі      
згідно термінів плану 

Відповідальний: Юрченко С.С. 

 

4. Для забезпечення високого рівня профорієнтаційної роботи, прийняти 

участь у Ярмарках професій, Форумах серед випускників шкіл, коледжів тощо. 

Термін: постійно Відповідальні: Бур’ян І.В., завідувачі 
кафедр, Бойчук М.М. 

5. Продовжити роботу щодо організації та здійснення виїздів 

співробітників університету до освітніх закладів і ГУНП в Луганській, 

Донецькій та інших областях України для проведення презентацій 

університету, профорієнтаційних бесід тощо, забезпечивши їх необхідними 

інформаційними та іміджевими матеріалами. 
Термін: постійно  Відповідальні: Бур’ян І.В., завідувачі 

кафедр, Бойчук М.М. 

6. На виконання доручення т.в.о. ректора ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка № 

44 від 13.09.2019 продовжити ведення персонального обліку кандидатів на 

навчання в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. 
Термін: постійно   Відповідальні: Юрченко С.С., Бур’ян І.В.,  

завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів 



7. Активізувати роботу щодо збільшення кількості відвідувачів 

інтернет-сторінок ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в соціальних мережах. 
Термін: постійно  Відповідальні: Ковальова Ю.Є.  

8. Переглянути структуру та наповнення сайту ЛДУВС імені Е.О. 

Дідоренка з точки зору зручності пошуку інформації кандидатами на 

навчання. Здійснити заходи пошукової оптимізації «SEO». 
Термін: постійно   Відповідальні: Ковальова Ю.Є.  

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (17 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                         о/п                                         М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                          о/п                                                 В.В. Коваленко 


