
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 27.12.2019 № 441 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 24 грудня 2019 року (протокол № 5) з питання 

порядку денного «Про підсумки науково-дослідної роботи у 2019 році та 

затвердження Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт університету на 2020 рік» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки науково-дослідної 

роботи у 2019 році та затвердження Плану науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт університету на 2020 рік»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Стан науково-дослідної роботи ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 

2019 році визнати таким, що відповідає цілям і завданням діяльності 

університету. 

3. Затвердити Звіт про виконання НД і ДКР ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

у 2019 році (далі – Звіт). 

4. Схвалити План науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на 2020 рік (далі – План). 

5. Взяти до уваги, що План на 2020 рік розроблено з урахуванням 

практичних потреб Національної поліції та Департаменту персоналу, 

організації освітньої та наукової діяльності МВС України. 

6. Надіслати Звіт та План до Державного науково-дослідного інституту 

МВС України відповідно до наказу МВС України від 15.05.2007 № 154. 

Термін: до 30 грудня 2019 року Відповідальні: Ревенко О.І. 

7. Завідувачам кафедр та науково-дослідної лабораторії з проблем 

попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними 

органами НП України Університету: 

7.1. До 15 січня 2020 року підготувати плани НД і ДКР підрозділів на 

2020 рік з урахуванням Плану НД і ДКР ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на 2020 

рік. 

7.2. Забезпечити неухильне та якісне виконання Плану НД і ДКР ЛДУВС 

ім. Е.О. Дідоренка на 2020 рік, хід виконання передбачених заходів 

проаналізувати на оперативних нарадах підрозділів у червні 2020 року та 

жовтні 2020 року, а результати його виконання – у грудні 2020 року. 

8. Загальній бібліотеці, відділу організації наукової роботи, кафедрам, 



науково-дослідній лабораторії з проблем попередження, припинення та 

розслідування злочинів територіальними органами НП України, 

інформаційно-технічному відділенню продовжити роботу щодо впровадження 

наукометричних підходів в університеті. 

9. Керівникам підрозділів ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка вважати 

пріоритетним завданням публікації особовим складом університету статей у 

виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами «Scopus» 

та «Web of Science». 

10. Завідувачам кафедр та науково-дослідної лабораторії з проблем 

попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними 

органами НП України, які є організаторами науково-практичних конференцій 

(семінарів, круглих столів), забезпечити якісну підготовку матеріалів і 

впровадження результатів наукових заходів у практичну діяльність, зокрема 

надсилання до органів і підрозділів Національної поліції України 

рекомендацій (пропозицій, резолюції) конференцій (семінарів, круглих 

столів). 

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 


