
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 02.12.2019 № 410 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 28 листопада 2019 року (протокол № 4) з 

питання порядку денного «Про хід підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів в аспірантурі» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про хід підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів в аспірантурі»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Стан роботи з підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в 

аспірантурі у 2018-2019 навчальному році вважати задовільним. 

3. Здійснювати постійний моніторинг ефективності підготовки 

аспірантів (ад’юнктів) та роботи їх наукових керівників. 

Термін: постійно Відповідальні: завідувачі кафедр, 

наукові керівники, Ревенко О.І. 

4. Для підвищення ефективності підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації в аспірантурі Університету: 

4.1. При призначенні наукових керівників аспірантам, ад’юнктам та 

здобувачам враховувати ефективність їхньої роботи з підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів за останні 3 роки. 

4.2. Оновлювати інформацію про роботу аспірантури на офіційному веб-

сайті Університету. 

Термін: постійно 

 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

наукові керівники, Ревенко О.І., 

Ковальова Ю.Є. 

4.3. Проводити роботу щодо залучення кандидатів на навчання для 

здобуття освітнього ступеня доктора філософії. 

Термін: протягом року 

 

Відповідальні: декани факультетів,  

завідувачі кафедр та науково-

дослідної лабораторії, Ревенко О.І. 

5. Підтримувати та надавати методичну та інформаційну допомогу 

студентам, аспірантам, ад’юнктам та молодим вченим щодо їх участі у 

конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних фондів, наукового 

стажування в іноземних ЗВО і наукових установах тощо. 

Термін: протягом року Відповідальні: завідувачі кафедр, 

відділ аспірантури 

6. Кафедрам університету при наданні рекомендацій кандидатам  на 

вступ до аспірантури (ад’юнктури) враховувати вимоги чинного 

законодавства, наявність наукового доробку за темою майбутнього 



дисертаційного дослідження, а також публікацій та інших досягнень в 

наукових пошуках. Кандидатури вступників погоджувати з вченою радою 

університету. 

Термін: постійно Відповідальні: декани 

факультетів завідувачі кафедр  

7. З метою забезпечення належної якості наукової підготовки, 

продовжити практику заслуховування звітів про виконання індивідуальних 

планів підготовки дисертацій ад’юнктів, аспірантів та здобувачів на 

засіданнях кафедр та науково-дослідної лабораторії, до яких вони прикріплені 

згідно з темами дисертацій. 

Термін: згідно з індивідуальними планами 

підготовки, протягом 2019–2020 н.р. 

Відповідальні: Бондар В.С., 

Ревенко О.І., завідувачі кафедр, 

наукові керівники 

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 


