
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 04.05.2020 № 166 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 30 квітня 2020 року (протокол № 10) з питання 

порядку денного «Про залучення працівників органів та підрозділів 

Національної поліції України, Експертної служби МВС до проведення 

занять з курсантами та студентами (у відповідності з Наказом МВС №479 

від 06.06.2018 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО 

МВС»)» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про залучення працівників 

органів та підрозділів Національної поліції України, Експертної служби МВС 

до проведення занять з курсантами та студентами (у відповідності з Наказом 

МВС №479 від 06.06.2018 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у 

ЗВО МВС»)»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про залучення працівників органів та підрозділів 

Національної поліції України, Експертної служби МВС до проведення занять 

з курсантами та студентами (у відповідності з Наказом МВС №479 від 

06.06.2018 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС») взяти 

до відому. 

2. Стан залучення практичних працівників органів та підрозділів 

Національної поліції України, Експертної служби МВС до проведення занять 

з курсантами та студентами визнати задовільним. 

3. Рекомендувати кафедрам на період карантину організувати 

проведення бінарних занять, які проводяться із залученням практичних 

працівників з використанням веб-сервісу Microsoft Teams. 

Термін: на час карантину Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. Перенесені навчальні заняття зі спеціальних дисциплін, які згідно з 

планом проводяться із залученням практичних працівників для курсантів 2 та 

3 курсів провести у період після завершення карантину згідно з розкладом 

занять. 

Термін: протягом навчального року Відповідальні: завідувачі кафедр, 

навчально-методичний відділ 



5. Після завершення карантину продовжити практику залучення 

працівників УПП в Луганській області до проведення додаткових занять з 

фахової підготовки курсантів 2-го курсу денної форми навчання, спеціальність 

«262 Правоохоронна діяльність», які навчаються за схемою 2+1. 

Термін: протягом навчального року Відповідальні: завідувачі кафедр 

СДДП, НМВ, ФПФПНПУ 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (17 голосів). 

 

Голова вченої ради                             о/п                                     М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                                о/п                                           В.В. Коваленко 


