МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
01.10.2019

м. Львів

№ 248

Про введення в дію ухвал Вченої
ради
Львівського
державного
університету внутрішніх справ
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та
п. 4.1 Розділу V Статуту Львівського державного університету внутрішніх
справ (далі – ЛьвДУВС)
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію ухвали Вченої ради ЛьвДУВС від 25.09.2019,
протокол № 2 (додаються):
- про зміну теми дисертації;
- про затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів робіт
аспірантів;
- про організацію профорієнтаційної роботи у ЛьвДУВС у 2019-2020 н.р.;
- про виконання Плану основних заходів ЛьвДУВС за II семестр
2018-2019 н.р.;
- про створення комісій з перевірки рівнів педагогічної, навчальнометодичної та наукової роботи здобувачів вчених звань професора та
доцента;
- про затвердження робочої професійної програми дільничих офіцерів
поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах;
- про затвердження Положень про факультет управління та економічної
безпеки ЛьвДУВС та про вчену раду факультету управління та економічної
безпеки ЛьвДУВС;
- про допуск науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС, які не мають
наукових ступенів чи вчених звань, до читання лекцій;
- про рекомендацію до участі у конкурсі на вакантну посаду академіка
Відділення суспільних наук ГО «Національна академія наук вищої освіти
України;
- про рекомендацію до друку та/або поширення через мережу Інтернет
видань;
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- про рекомендацію видань до участі у конкурсі на кращу монографію,
навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці, які
отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти.
2. Відповідальним за виконання ухвал Вченої ради ЛьвДУВС
у визначені терміни надати інформацію про проведену роботу до
секретаріату Вченої ради.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор
полковник поліції

о/п

Роман БЛАГУТА
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Перший проректор
полковник поліції

Т. СОЗАНСЬКИЙ

Проректор

О. БАЛИНСЬКА

Проректор

М. ГУРКОВСЬКИЙ

Проректор

В. ФРАНЧУК

Учений секретар
секретаріату Вченої ради
Начальник відділу
режимно-секретного
та документального забезпечення
підполковник поліції
Завідувач відділення
юридичного забезпечення
підполковник поліції

Н. РУДИЙ

О. СОРОКАЧ

С. ГОРДЮК

Віддрук. 15 прим.:
1-ВРСДЗ;
2-ВКЗ;
3-СВР;
4-ВОНР;
5-НМВ;
6-РВВ;
7-ВФЗБО;
8-ІПФПНП;
9-факультет № 1;
10-факультет № 2;
11-факультет № 3;
12-юридичний факультет;
13-факультет психології;
14-факультет управління та економічної безпеки;
15-центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання.
Вик.: Віта Волянюк

