
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 26.06.2020 № 219 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 25 червня 2020 року (протокол № 12) з 

питання порядку денного «Про підсумки науково-дослідної роботи 

курсантів, студентів та слухачів у 2019-2020 навчальному році» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки науково-дослідної 

роботи курсантів, студентів та слухачів у 2019-2020 навчальному році»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Стан науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2019-2020 навчальному році визнати 

задовільним. 

3. Інтенсифікувати участь курсантів, студентів та слухачів університету 

в проведенні міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних освітніх та 

наукових заходів у 2020-2021 навчальному році. 

4. Декану факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції України Бондарю В. С. забезпечити: 

4.1. Якісну підготовку здобувачів вищої освіти до Міжнародних 

студентських олімпіад, Всеукраїнської студентської олімпіади, 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-

наукових заходів, які проводяться або визнані МОН та МВС України. 

4.2. Перевірку конкурсних наукових робіт на ознаки плагіату. 

5. Вжити заходів щодо формалізації результатів відкритих науково-

дослідних робіт (НДР) і дисертацій та відповідної реєстрації в УкрІНТЕІ. 

Термін: до 15.09.2020 Відповідальні: виконавці НДР, наукові 

керівники аспірантів, керівники кафедр, 

НДЛ, ВОНР 

6. При виконанні НДР і дисертацій враховувати пріоритетні профілі 

забезпечення післядипломної освіти за видами службової діяльності 

поліцейських у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 

Національної поліції, затверджених наказом МВС України від 06.06.2018 

№ 479. 

Термін: протягом  

2020-2021 навчального року 

Відповідальні: виконавці НДР, наукові 

керівники аспірантів, ад’юнктів, керівники 

кафедр, НДЛ, ВОНР 
7. При виконанні НДР і дисертацій враховувати пріоритетні профілі 

забезпечення післядипломної освіти за видами службової діяльності 
поліцейських у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 



здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 
Національної поліції, затверджених наказом МВС України від 06.06.2018 
№ 479. 

Термін: протягом 2020-2021 
навчального року 

Відповідальні: виконавці НДР, наукові 
керівники аспірантів, ад’юнктів, керівники 
кафедр, НДЛ, ВОНР 

8. Активізувати профорієнтаційну роботу з пошуку та здійснення 
відбору кандидатів для вступу на навчання здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії до університету та заслухати результати на черговому 
засіданні Вченої ради, посилити роботу з територіальними відділами 
Національної поліції з метою виявлення підготовлених фахівців-практиків та 
залученням їх до навчання в університеті. 

Термін: до листопада 2020  Відповідальні: Письменський Є. О., 
Іваницький С. О., Нестерович В. Ф., 
Бондар В. С., Дудоров О. О., ВОНР 

9.  Надати до відділу організації наукової роботи пропозиції щодо 

проекту науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів ЛДУВС ім. 

Е.О. Дідоренка у 2020-2021 навчальному році. 

Термін: до 20.10.2020 Відповідальні: завідувачі кафедр, ВОНР 

10. Забезпечити систематичне проведення Всеукраїнського тижня права 

та Дня науки, з метою створення теоретичного середовища орієнтовного на 

пошук та підтримку творчо обдарованих здобувачів вищої освіти, схильних до 

наукової роботи, формування резерву кадрів для здобуття ступенів «магістра» 

та «доктора філософії», а також наукових шкіл університету. 

Термін: грудень2020 Відповідальні: завідувачі кафедр, ВОНР 

                травень 2021 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (18 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                        о/п                                          М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                        о/п                                                   В.В. Коваленко 


