
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 роботу вченої ради Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2019-

2020 навчальному році, виконання прийнятих вченою радою рішень та 

затвердження Плану роботи вченої ради Університету на 2020-2021 

навчальний рік» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про роботу вченої ради 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

у 2019-2020 навчальному році, виконання прийнятих вченою радою рішень та 

затвердження Плану роботи вченої ради Університету на 2020-2021 

навчальний рік»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома.  

2. Затвердити звіт про роботу вченої ради університету у 2019-2020 

начальному році.  

3. Роботу вченої ради Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка у 2019-2020 навчальному році визнати такою, що 

відповідала вимогам Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Статуту Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Положенню про вчену раду 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

та була спрямована на впровадження в організаційно-управлінську, освітню та 

наукову діяльність Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» та «Про Національну поліцію» тощо.  

4. Уважати, що прийняті в 2019-2020 навчальному році вченою радою 

університету рішення загалом виконані, а заходи довготривалого і постійного 

виконання – залишаються на контролі.  

5. Затвердити план роботи вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2020-2021 навчальний 

рік (додається).  

6. Відповідальним за підготовку питань до розгляду на засіданнях вченої 

ради покращити якість їх підготовки. Не пізніше ніж за тиждень до чергового 

засідання вченої ради подавати до її секретаріату необхідні матеріали та 

узгоджені із т.в.о. ректора чи проректором (залежно від напрямків діяльності) 

проекти рішень із зазначенням конкретних заходів, термінів їх виконання та 

відповідальних осіб. 



7. Виконавцям прийнятих вченою радою рішень у встановлені терміни 

надавати до секретаріату вченої ради письмову інформацію про хід їх 

реалізації.  

8. Проректорові університету (Кіму В.Р.) забезпечити особистий 

постійний контроль за виконанням покладених на конкретних виконавців 

рішень вченої ради.  

9. Ученому секретареві секретаріату вченої ради (Коваленку В.В.) до 01 

вересня 2020 року забезпечити розміщення Плану роботи вченої ради 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

на 2020-2021 навчальний рік на офіційному веб-сайті університету. 

Контроль за виконанням даного рішення залишити за т.в.о. ректора 

університету Карчевським М.В.  

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

 

 

Голова вченої ради                     о/п                                             М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                       о/п                                                    В.В. Коваленко 


