
Введено в дію 
Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 
від 04.07.2022 № 293 

 
 

РІШЕННЯ  
вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка від 30 червня 2022 року (протокол № 13) з 

питання порядку денного «Про підсумки науково-дослідної роботи 
курсантів, студентів та слухачів у 2021-2022 навчальному році» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету № 2 

(підготовки фахівців для органів досудового розслідування) про підсумки 
науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів у 2021-2022 
навчальному році вчена рада   

 
УХВАЛИЛА: 
1. Заслухану інформацію взяти до відома. 
2. Затвердити звіт про науково-дослідну роботи курсантів, студентів та 

слухачів у 2021-2022 навчальному році. 
3. Продовжити практику створення середовища для забезпечення 

академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень курсантами, 
студентами та слухачами і висвітленні їх результатів. 
Термін: постійно Відповідальні: комісія з дотримання 

академічної доброчесності та 
етики, декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

4. Забезпечити визначення кандидатів та підготовку науково-дослідних 
робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з актуальних 
проблем розвитку суспільства, держави і права, галузей науки і техніки, 
діяльності правоохоронних органів, які є дослідницькими, мають наукове й 
прикладне значення відповідно до вимог Положення про конкурс наукових 
робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої 
освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України, затвердженого наказом МВС України від 25 червня 2018 року № 535.  

Термін: до 15.10.2022 Відповідальні: декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

5. Завідувачам кафедр у термін до 10.07.2022 надати до факультету № 2 
графіки засідань наукових гуртків на 2022-2023 навчальний рік. 

6. Науково-педагогічному складу університету розширити кількість 
спільних зі студентами, курсантами та слухачами наукових публікацій. 

Термін: протягом навчального року  
7. З метою планування прийому та якісного набору до ад’юнктури 

(аспірантури) університету у 2022 році надати пропозиції до відбіркової 
комісії щодо кандидатур на вступ у 2022 році до ад’юнктури університету на 



денну (заочну) форму навчання за спеціальністю 081 «Право» із числа 
поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції 
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, випускників 
магістратури, які виявили схильність до наукової роботи та відповідають 
вимогам вступу на навчання, встановленим Порядком підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних 
установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України, та вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України 
і Національної поліції України, затвердженим наказом МВС України від 
27.11.2017 № 963. 

Термін: до 20.08.2022 Відповідальні: декан факультету 
№ 2, декан факультету заочного та 
дистанційного навчання, завідувачі 
кафедр 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 
університету КАРЧЕВСЬКОГО М. В. 

 
Голова вченої ради          о/п                             Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 
 
Учений секретар                     о/п                                  Володимир КОВАЛЕНКО 


