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РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 30 червня 2021 року (протокол № 14) з 

питання порядку денного «Про підсумки науково-дослідної роботи 

курсантів, студентів та слухачів у 2020-2021 навчальному році» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступниці начальника відділу 

організації наукової роботи Куцевської О.С. про підсумки науково-дослідної 

роботи курсантів, студентів та слухачів у 2020-2021 навчальному році вчена 

рада   

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Стан науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2020-2021 навчальному році визнати 

задовільним. 

3. Інтенсифікувати участь курсантів, студентів та слухачів університету 

в міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних освітніх та наукових заходах у 

2021-2022 навчальному році. 

4. Завідувачам кафедр, науковим керівникам забезпечити: 

4.1. Якісну підготовку здобувачів вищої освіти до Міжнародних 

студентських олімпіад, Всеукраїнської студентської олімпіади, 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-

наукових заходів, які проводяться або визнані МОН та МВС України. 

4.2. Перевірку конкурсних наукових робіт на ознаки плагіату. 

5. Вжити заходів щодо формалізації результатів відкритих науково-

дослідних робіт (НДР) і дисертацій та відповідної реєстрації в УкрІНТЕІ. 

Термін: до 15.09.2021 Відповідальні: виконавці НДР, наукові 

керівники аспірантів, ад’юнктів, 

завідувачі кафедр, НДЛ, ВОНР 

6. При виконанні НДР і підготовці дисертацій враховувати 

пріоритетність у забезпеченні післядипломної освіти за видами службової 



діяльності поліцейських у закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх 

справ України і Національної поліції, затверджених наказом МВС України від 

06.06.2018 № 479. 

Термін: протягом  

2021-2022 н.р. 

Відповідальні: виконавці НДР, наукові 

керівники аспірантів, ад’юнктів, 

завідувачі кафедр, НДЛ, ВОНР 

7.   Активізувати профорієнтаційну роботу з відбору кандидатів для 

вступу на навчання до університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. Посилити взаємодію з територіальними органами Національної 

поліції з метою виявлення підготовлених фахівців-практиків та залучення їх 

до навчання в аспірантурі. Результати проведеної роботи заслухати на 

засіданні вченої ради. 

Термін: до жовтня 2021  Відповідальні: Письменський Є.О., 

Яковенко М.О., Нестерович В.Ф., 

Бондар В.С., Дудоров О.О., ВОНР 

8.  Надати пропозиції до проекту Плану науково-дослідної роботи 

курсантів, студентів та слухачів ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на 2021-2022 

навчальний рік. 

Термін: до 20.10.2021 Відповідальні: завідувачі кафедр, ВОНР 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

університету Карчевського М.В. 

 

 

Голова вченої ради   о/п                      Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 

 

Т.в.о. ученого секретаря                  о/п                                        Антон КУДІНОВ 


