
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 18.12.2020 № 613 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 17 грудня 2020 року (протокол № 6) з питання 

порядку денного «Про підсумки науково-дослідної роботи в 2020 році та 

затвердження Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт університету на 2021 рік» 

 

Заслухавши інформацію декана факультету підготовки фахівців для 

підрозділів національної поліції України Бондаря В.С. про підсумки науково-

дослідної роботи в 2020 році та затвердження Плану науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт університету на 2021 рік 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати діяльність підрозділів Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка із виконання Плану науково-дослідної 

роботи та дослідно-конструкторських робіт університету на 2020 рік такою, 

що відповідає цілям і завданням діяльності університету та потребує 

подальшого розвитку. 

3. Затвердити звіт про виконання Плану науково-дослідної роботи та 

дослідно-конструкторських робіт Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2020 році. 

4. Схвалити План науково-дослідної роботи та дослідно-

конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка на 2021 рік. 

5. Деканові факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України Бондарю В.С. до 01 січня 2020 року довести 

План науково-дослідної роботи та дослідно-конструкторських робіт 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

до виконавців. 

6. Керівникам факультетів, кафедр, науково-дослідної лабораторії: 

6.1. До 15 січня 2021 року підготувати плани НДР та ДКР підрозділів на 

2021 рік з урахуванням Плану науково-дослідної роботи і дослідно-

конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка на 2021 рік. 

6.2. Вжити заходи щодо неухильного та якісного виконання Плану 

науково-дослідної роботи та дослідно-конструкторських робіт Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2021 рік. 

Хід виконання передбачених заходів проаналізувати на оперативних нарадах 

підрозділів у червні 2021 року та листопаді 2021 року. 

7. Загальній бібліотеці здійснювати моніторинг публікаційної 



активності працівників університету в базах Scopus та Web of Science із 

проведенням детального аналізу присутності авторів університету в цих базах 

для вирішення питання щодо їх заохочення. 

8. Керівникам кафедр довести до відома підпорядкованого особового 

складу, що заохочення за публікації у виданнях, що індексуються базами 

Scopus та Web of Science можливе за умов: 

- наявності в публікаціях правильної афіліації (місця роботи чи навчання 

автора); 

- підтримання претендентами на заохочення в актуальному стані своїх 

профілів в ORСID, Web of Science ResearcherID та в Google Академії. 

9. Керівникам підрозділів, які є організаторами науково-практичних 

заходів (круглих столів, семінарів, конференцій), продовжити практику 

впровадження наукових заходів у практичну діяльність. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора університету Карчевського М.В. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (20 голосів). 

 

Голова вченої ради                       о/п                                Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ                       

 

Учений секретар                      о/п                                 Володимир КОВАЛЕНКО 


