
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 29.05.2020 № 185 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 28 травня 2020 року (протокол № 11) з 

питання порядку денного «Про внесення змін до Правил прийому на 

навчання до Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка у 2020 році» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про внесення змін до Правил 

прийому на навчання до Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка у 2020 році»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Забезпечити функціонування освітнього центру «Крим-Україна» на 

правах підрозділу приймальної комісії Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка з 09.06.2020 по 30.09.2020 року. 

2. Керівником освітнього центру «Крим-Україна» призначити 

заступника відповідального секретаря приймальної комісії Бондаря В.С. 

3. Забезпечити розміщення на веб-сайті Університету інформації про 

роботу освітнього центру «Крим-Україна» під час вступної кампанії 2020 

року, його повноваження, графік роботи тощо. 

4. Освітньому центру «Крим-Україна» Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка враховувати, що 

особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 

01 січня 2020 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24.05.2016 № 560. 

5. Пункт 6.1. розділу ІV Правил прийому до Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в 2020 році викласти в 

такій редакції: 

5.1. За державним замовленням: 

Етапи вступної кампанії Термін виконання етапів 

Закінчення прийому особових справ 01 серпня 2020 року 

Реєстрація кандидатів на навчання 01 серпня 2020 року 

Проведення Університетом вступних 

іспитів (з фізичної підготовленості та 

конкурсних предметів для осіб, які 

мають спеціальні умови вступу), 

творчого конкурсу 

з 02 по 18 серпня 2020 року за 

розкладом 

Оприлюднення рейтингових списків з 

повідомленням про отримання чи 

не пізніше 12:00 19 серпня 2020 

року 



неотримання вступниками права 

здобувати вищу освіту за державним 

замовленням 

Виконання вимог до зарахування на 

місця державного замовлення (подання 

оригіналів свідоцтв та сертифікатів) 

не пізніше 18:00 19 серпня 2020 

року 

Зарахування вступників на місця 

державного замовлення 

не пізніше 12:00 20 серпня 2020 

року 

Виключення заяв зарахованих до 

Університету з конкурсів на інші місця 

державного замовлення 

не пізніше 15:00 20 серпня 2020 

року 

Переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб 

до початку навчальних занять за 

погодженням з Міністерством 

внутрішніх справ України 

6. Пункт 6.2. розділу ІV Правил прийому до Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в 2020 році викласти в 

такій редакції: 

Етапи вступної кампанії Термін виконання етапів 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

1 серпня 2020 року 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які вступають на основі 

співбесіди або складають вступні 

іспити 

о 18:00 16 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які вступають тільки за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 

о 18:00  

22 серпня 2020 року 

Проведення Університетом співбесід 
17 – 21 серпня 2020 року за 

розкладом 

Проведення Університетом творчих 

конкурсів 

в кілька сесій з 11 по 22 серпня за 

розкладом  

Проведення Університетом вступних 

іспитів 

17 липня – 21 серпня 2020 року 

за розкладом 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не раніше 12:00 01 серпня 2020 

року 

Переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на 

не пізніше закінчення табірного 

збору 



основі повної загальної середньої 

освіти 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 30 листопада 2020 

року 

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 


