
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 02.11.2020 № 495 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 29 жовтня 2020 року (протокол № 3) з питання 

порядку денного «Про організацію профорієнтаційної роботи в 2020-2021 

навчальному році»  

 

Заслухавши інформацію завідувача відділення соціально-гуманітарної 

роботи Юрченка С.С. про організацію профорієнтаційної роботи в 2020-2021 

навчальному році вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Підготувати Наказ та затвердити склад робочої групи з організації 

заходів профорієнтаційного характеру з добору кандидатів на навчання у  

2020-2021 навчальному році. 

Термін: до 05.11.2020 Відповідальні: Бойчук М.М.,  
Юрченко С.С. 

2. Надати пропозиції до плану профорієнтаційних заходів ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка на 2020-2021 навчальний рік. 

Термін: до 11.11.2020  Відповідальні: відповідальний 

секретар приймальної  комісії, 

керівники кафедр, структурних 

підрозділів  

3. Розробити план профорієнтаційних заходів ЛДУВС імені  

Е.О. Дідоренка на 2020-2021 навчальний рік та забезпечити його виконання на 

належному рівні.  
Термін: до 16.11.2020, далі згідно 
термінів плану 

Відповідальні: Бойчук М.М.,  
Юрченко С.С. 

4. Оновити інформаційно-рекламні матеріали (буклети, календарі, 

відеоролики тощо) для використання в профорієнтаційних заходах. 

Термін: протягом листопада-
грудня 2020 року 

Відповідальні: Юрченко С.С., 
Ковальова Ю.Є.  

5. Для забезпечення високого рівня профорієнтаційної роботи, 

прийняти участь у Ярмарках професій, Форумах серед випускників шкіл, 

коледжів тощо. 

Термін: постійно Відповідальні: відповідальний 
секретар приймальної комісії, 



керівники кафедр, відділ кадрового 
забезпечення 

6. Проводити активну роботу серед кращих курсантів та студентів 

випускного курсу ЛДУВС  імені Е.О. Дідоренка та випускників попередніх 

років, які перебувають на службі в Національній поліції України, щодо їхнього 

залучення на навчання в магістратурі й ад’юнктурі університету. 

7. Продовжити проведення профорієнтаційних заходів курсантами 

та студентами університету серед учнів навчальних загальноосвітніх закладів 

під час зимової канікулярної відпустки. 

8. Продовжити роботу щодо організації та здійснення виїздів 

співробітників університету до освітніх закладів і ГУНП Луганської, 

Донецької та інших областей України для проведення презентацій 

університету, профорієнтаційних бесід тощо, забезпечивши їх необхідними 

інформаційними та іміджевими матеріалами. 
Термін: постійно  Відповідальні: відповідальний секретар 

приймальної комісії, керівники кафедр, 
відділ кадрового забезпечення 

9. На виконання доручення т.в.о. ректора ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка 

№ 44 від 13.09.2019 продовжити ведення персонального обліку кандидатів на 

навчання в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 
Термін: постійно  Відповідальні: Юрченко С.С., 

відповідальний секретар приймальної 
комісії, керівники кафедр, структурних 
підрозділів 

10. Активізувати роботу щодо збільшення кількості відвідувачів 

інтернет-сторінок ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в соціальних мережах 
Термін: постійно  Відповідальні: Ковальова Ю.Є.  

11. Проводити роботу з добору кандидатів на навчання  в ЛЦППП 

«Академія поліції» за професією 5169 «Охоронник та охоронець» 
Термін: постійно  Відповідальні: Подгорний В.В.  

Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Кіма В.Р. 

 

Голова вченої ради                  о/п                                   Микола КАРЧЕВСЬКИЙ                      

 

Т.в.о. ученого секретаря              о/п                                         Сергій ГОЛОВКІН 

Термін: постійно Відповідальні: Бондар В.С., Гаврик С.Ю.,  

керівники кафедр, структурних 

підрозділів,  відділ кадрового 

забезпечення 

Термін: постійно Відповідальні: Бондар В.С., Трунова О.В., 

керівники кафедр, структурних 

підрозділів, відділ кадрового забезпечення 


