
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 04.11.2019 № 362 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 31 жовтня 2019 року (протокол №3) з питання 

порядку денного «Про стан роботи та напрямки розвитку кафедр 

університету» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про стан роботи та напрямки 

розвитку кафедр університету»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію «Про стан роботи та напрямки розвитку кафедр 

університету» прийняти до уваги. 

2. Попередити завідувачів кафедр про необхідність суворого 

дотримання виконавської дисципліни.  

3. Надати пропозиції до проекту положення про щорічне оцінювання 

працівників науково-педагогічного складу Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  

Термін: до 15.11.2019 Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. З метою уніфікації підходів до структури, змісту програм начальної 

практики та стажування, форм документів, що в ній подаються, розробити 

Положення про програми навчальної практики та стажування здобувачів 

вищої освіти у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка  

Термін: до 01.01.2020 Відповідальні: завідувачі кафедр 

5. Визнати роботу окремих працівників науково-педагогічного складу в 

частині готовності комплексів навчально-методичного забезпечення 

недостатньою. Беднарській В.М., Бур’яну І.В., Іваницькому С.О., Копилову 

В.О., Кудінову А.С., Кузнєцовій О.В., Морозову Д.А., вжити невідкладних 

заходів щодо усунення недоліків методичного забезпечення. 

Термін: до 15.11.2019 Відповідальні: завідувачі кафедр 

6. За підсумками вивчення практично орієнтованих дисциплін 

«Кримінальний процес» та «Криміналістика» із залученням практичних 

працівників та використанням спеціально обладнаних навчальних полігонів 

провести для курсантів третього курсу факультативне заняття з елементами 

поліцейського квесту. 

Термін до 01.06.2020 Відповідальні: Головкін С.В., 

Беднарська В.М. 



7. Завідувачам кафедр забезпечити отримання викладачами кафедр 

документів про авторське право на розроблені дистанційні курси. 

Термін: до 01.08.2020 Відповідальні: завідувачі кафедр 

8. Активізувати роботу щодо наповнення репозитарію виданнями 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Термін: протягом навчального року. 

Проміжний контроль 15.11.2019 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

Писаренко Т.І. 

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

університету Карчевським М.В. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                            о/п                                     М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                                  о/п                                         В.В. Коваленко 


