
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 рекомендацію до участі у конкурсі на 

кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в 

апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і 

підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

внутрішніх справ України у 2020 році праць науково-педагогічних 

працівників університету та наукового журналу» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про рекомендацію до участі у 

конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію 

в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, 

що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України у 

2020 році праць науково-педагогічних працівників університету та наукового 

журналу»  

 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати для участі у конкурсі на кращу наукову, науково-

технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних 

органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери 

управління Міністерства внутрішніх справ України у 2020 році праці науково-

педагогічних працівників університету та науковий журнал у таких 

номінаціях: 

1. Наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі 

тощо):  

Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на 

основі створення і використання WEB-технологій : монографія / 

Краснопольський В. Е. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. 

463 с. 

2. Навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні 

посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо): 

Судове провадження в кримінальному процесі : навчальний посібник / 

Беднарська В. М. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. 

169 с. 

3. Виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні 

порадники, методичні посібники, пам’ятки, програми):  

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї 

та боєприпасів: навчально-практичний посібник / Б. І. Бараненко, 

В. С. Бондар, О. В. Бочковий, М. В. Кривонос та ін.; за заг. ред. 



В. М. Комарницького. Луган. держ. ун-т. внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. 

Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 800 с. 

4. Профорієнтаційний відеоролик: 

Профорієнтаційний відеоролик «ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка – твоя 

історія успіху». 

5. Наукові періодичні видання (наукові журнали, збірники наукових 

праць, у тому числі електронні):  

науковий журнал «Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка». 

Завідувачці редакційно-видавничим відділенням відділу організації 

наукової роботи (Комленко Л.Б.) у термін до 07 серпня 2020 року надіслати 

рекомендовані праці до організаційного комітету конкурсу. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 2 (Бондар В.С. та Краснопольський 

В.Е.). 

 

Голова вченої ради                      о/п                                            М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                            о/п                                               В.В. Коваленко 


