
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 27.03.2020 № 142 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 26 березня 2020 року (протокол № 9) з питання 

порядку денного «Про стан та напрямки подальшого впровадження 

технологій дистанційного навчання в освітній процес» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про стан та напрямки 

подальшого впровадження технологій дистанційного навчання в освітній 

процес»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Стан організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання визнати задовільним. 

3. Провести самоаналіз закріплених за кафедрами навчальних 

дисциплін, які розміщені на сайті дистанційної освіти в категорії «262 

Правоохоронна діяльність. Бакалавр» та подати інформацію про результати 

самоаналізу до навчально-методичного відділу. 

Термін: до 9 квітня 2020 р. Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. Обговорити результати самоаналізу закріплених за кафедрами 

навчальних дисциплін, які розміщені на сайті дистанційної освіти в категорії 

«262 Правоохоронна діяльність. Бакалавр» на засіданні науково-методичної 

ради університету. 

Термін: квітень 2020 р. Відповідальні: завідувачі кафедр, 

навчально-методичний відділ 

5. Забезпечити приведення змісту закріплених за кафедрами навчальних 

дисциплін спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» ступенів вищої 

освіти «бакалавр» у відповідність до вимог п. 3 розділу V Вимог до вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою 

навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

напрямами і спеціальностями. 

Термін: до 01 червня 2020 р. Відповідальні: завідувачі кафедр 

6. Запровадити проведення на постійній основі міжкафедральних 

методичних семінарів з обміну досвідом використання сучасних дистанційних 

технологій в освітньому процесі з періодичністю 1 раз на 3 місяці починаючи 

з квітня 2020 року. 



Термін: постійно 1 раз на 3 

місяці 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

навчально-методичний відділ 

7. Заслухати на засіданні вченої ради звіти завідувачів кафедр за 

результатами приведення змісту закріплених за кафедрами навчальних 

дисциплін спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» ступенів вищої 

освіти «бакалавр» та «магістр» у відповідність до вимог п. 3 розділу V Вимог 

до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, 

освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною 

формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованими напрямами і спеціальностями. 

Термін: липень 2020 р. Відповідальні: завідувачі кафедр 

8. Ухвалити порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання та забезпечити у період дії 

протиепідемічних обмежень організацію проведення атестації здобувачів 

вищої освіти відповідно до графіку освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Термін: відповідно до графіку 

освітнього процесу 

Відповідальні: завідувачі кафедр, 

НМВ, ФЗДН 

9. Забезпечити подальше впровадження сучасних технологій 

дистанційного навчання в освітній процес. 

Термін: протягом навчального 

року 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Контроль за виконанням даного рішення залишити за т.в.о. ректора 

університету Карчевським М.В. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (18 голосів). 

 

Голова вченої ради                           о/п                                       М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                            о/п                                               В.В. Коваленко 


