
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 обрання за конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників університету» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про обрання за конкурсом на 

вакантні посади науково-педагогічних працівників університету»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Внести кандидатури на обрання за конкурсом на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників (за списком) до бюлетенів для таємного 

голосування. 

Результати голосування: «за» - 15; «проти» – не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 4 (Копилов В.О., Краснопольський В.Е., 

Литвинов О.М., Пащук Р.І.). 

2. Обрати лічильну комісію для проведення таємного голосування з 

питання «Про обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників університету» (за списком) у складі Головкіна С.В., Загоруя І.С. 

та Черняк В.С. 

Результати голосування: «за» - 15; «проти» – не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 4 (Копилов В.О., Краснопольський В.Е., 

Литвинов О.М., Пащук Р.І.). 

3. Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії про обрання 

голови лічильної комісії з питання «Про обрання за конкурсом на вакантні 

посади науково-педагогічних працівників університету». 

Результати голосування: «за» - 15; «проти» – не має; «утримались» - не має; 

«не брали участь у голосуванні» - 4 (Копилов В.О., Краснопольський В.Е., 

Литвинов О.М., Пащук Р.І.). 

Головою лічильної комісії обрано Головкіна С.В. 

4. Затвердити протоколи №№ 2-7 засідання лічильної комісії щодо 

результатів таємного голосування при обранні за конкурсом на вакантні 

посади науково-педагогічних працівників університету (за списком) 

(результати наведено в таблиці).  

Результати голосування: «за» - 15; «проти» – не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 4 (Копилов В.О., Краснопольський В.Е., 

Литвинов О.М., Пащук Р.І.). 



5. Вважати обраними за конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників університету:  

- завідувача кафедри спеціальної фізичної підготовки 

загальноуніверситетських кафедр – Копилова Володимира Олександровича – 

терміном на 5 років; 

- завідувача кафедри іноземних мов загальноуніверситетських кафедр – 

Краснопольського Володимира Едуардовича – терміном на 5 років; 

- завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

загальноуніверситетських кафедр – Литвинова Олександра Миколайовича – 

терміном на 5 років; 

- завідувача кафедри юридичної лінгвістики та практичної психології 

загальноуніверситетських кафедр – Пащук Раїсу Іллівну – терміном на 5 років; 

- старшого викладача кафедри юридичної лінгвістики та практичної 

психології загальноуніверситетських кафедр – Васильєвої Галини  Йосипівни 

– на термін, до 31.08.2020 р.; 

- викладача кафедри кримінально-правових дисциплін факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України – Фоменка 

Віктора Вікторовича - на термін, до 31.08.2020 р.; 

- викладача кафедри організації правоохоронних та судових органів 

факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України 

– Гребельного Олександра Володимировича (за зовнішнім сумісництвом на 

0,25 ст.) – на термін, до 31.08.2020 р. 

6. Відділу кадрового забезпечення (Бойчук М.М.) підготувати проекти 

контрактів з обраними науково-педагогічними працівниками та наказу про їх 

призначення на відповідні посади. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - 15; «проти» – не має; «утримались» - не 

має; «не брали участь у голосуванні» - 4 (Копилов В.О., Краснопольський В.Е., 

Литвинов О.М., Пащук Р.І.). 

 

Голова вченої ради                           о/п                                      М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                               о/п                                            В.В. Коваленко 


