
Введено в дію 
Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 
від. 28.10.2022 № 488 

 
РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка від 27 жовтня 2022 року (протокол № 3) з питання 

порядку денного «Про організацію профорієнтаційної роботи в 2022-2023 
навчальному році в умовах воєнного стану» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрового 

забезпечення Бойчука М. М. про організацію профорієнтаційної роботи в 
2022-2023 навчальному році в умовах воєнного стану вчена рада: 

 
УХВАЛИЛА: 
1. Заслухану інформацію взяти до відома. 
2. Розробити та затвердити план профорієнтаційних заходів ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка на 2022-2023 навчальний рік та забезпечити його 
виконання на належному рівні. 
Термін: до 04.11.2022, далі згідно 
термінів плану 

Відповідальні: Бойчук М. М., 
Піньковський А. В. 

3. Оновити інформаційно-рекламні матеріали (буклети, календарі, 
відеоролики тощо) для використання в профорієнтаційних заходах. 
Термін: протягом листопада-грудня 
2022 р. 

Відповідальні: Піньковський А.В., 
Смитаніна О.В. 

4. Забезпечити висвітлення інформації профорієнтаційного характеру на 
офіційному веб-сайті університету, сторінках в соціальних мережах Instagram, 
Facebook, Twitter. 
Термін: до звершення вступної 
кампанії 

Відповідальні: Смитаніна О. В., 
відповідальний секретар приймальної 
комісії, Кім В. Р. 

5. 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 (аспірантурі) університету. 
Термін: постійно Відповідальні: Бондар В.С., Гаврик 

С.Ю., завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів, відділ 
кадрового забезпечення 



6. Організувати прямі ефіри на обласному телебаченні, для керівництва 
та працівників Університету, для популяризації університету та надання 
роз’яснень щодо умов вступу на навчання до університету. 
Термін: грудень 2022 – червень 
2023 р. 

Відповідальні: Кім В. Р.,  
Смитаніна О. В., Бойчук М. М. 

7. Закріпити за кафедрами та структурними підрозділами університету 
обласні, районні, міські департаменти (управління, відділи) освіти для 
співпраці під час профорієнтаційної роботи.  
Термін: до 21.11.2022 Відповідальні: Кім В. Р., 

Бойчук М. М. 
8. Забезпечити проведення профорієнтаційних заходів «Відвідай рідну 

школу» курсантами та студентами університету 2022 року набору серед учнів 
загальноосвітніх закладів. Курсантам 2 – 4 курсів провести профорієнтаційні 
заходи із учнями ЗОШ за місцем проходження практики (стажування). 
Термін: протягом листопада 2022  
– квітня 2023 р. 

Відповідальні: Бондар В. С., 
Веретянніков В. О., завідувачі 
кафедр, керівники структурних 
підрозділів, органи КСС 

 9. Продовжити роботу щодо організації та здійснення виїздів 
співробітників університету до освітніх закладів і ГУНП в Івано-Франківській, 
Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, 
Чернівецькій 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, 
завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів 

10. Відповідно до доручення ректора від 13.09.2019 № 44 продовжити 
ведення персонального обліку кандидатів на навчання в ЛДУВС імені   
Е.О. Дідоренка. 
Термін: постійно Відповідальні: Піньковський А. В., 

відповідальний секретар приймальної 
комісії, завідувачі кафедр, керівники 
структурних підрозділів 

11. Активізувати роботу щодо збільшення кількості відвідувачів 
інтернет-сторінок ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в соціальних мережах. 
Термін: постійно Відповідальні: Смитаніна О. В. 



12. Підготувати презентаційний відеоролик про університет, 
презентацію для проведення Дня відкритих дверей в режимі онлайн. 
Розробити 3-D тур університетом. 
Термін: до 01.12.2022 Відповідальні: Смитаніна О. В., 

Тімошин А. С., Піньковський А. В. 
13. Проводити День відкритих дверей щомісяця в режимі онлайн у 

соціальній мережі Instagram або на платформі дистанційного навчання 
університету. 
Термін: протягом грудня 2022  – 
травня 2023 р. 

Відповідальні: відповідальний 
секретар приймальної комісії, декани 
факультетів, ВСГР ВКЗ 

14. Організувати проведення Інтернет-уроку права у форматі веб-
конференції. Визначити тему заняття.  
Термін: грудень 2022 р. Відповідальні: завідувачі кафедр 

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

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


