
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 26.06.2020 № 219 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 25 червня 2020 року (протокол № 12) з 

питання порядку денного «Про внесення змін до навчальних планів та 

перенесення на наступний навчальний рік практичної підготовки та 

навчальних дисциплін, які не можуть бути ефективно виконаними 

дистанційно» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про внесення змін до 

навчальних планів та перенесення на наступний навчальний рік практичної 

підготовки та навчальних дисциплін, які не можуть бути ефективно 

виконаними дистанційно»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома 

2. Внести зміни до робочих навчальних та індивідуальних навчальних 

планів у частині перенесення на 2020-2021 навчальний рік практичної 

підготовки курсантів 1 курсу (які навчаються за спеціальністю «Право»), та  

навчальних дисциплін, які потребують проведення аудиторних занять і не 

були виконаними дистанційно (оперативно-розшукова діяльність, вогнева 

підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка 

(частково)), разом з відповідними контрольними заходами, та з урахування 

переведення лекційних занять з навчальних дисциплін, що передбачають 

вивчення інформації з обмеженим доступом у семінарські заняття.  

Термін: липень 2020 Відповідальні: навчально-

методичний відділ, Факультет 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції 

3. Під час розрахунку обсягів навчального навантаження науково-

педагогічним працівникам на 2020-2021, враховувати залишок навчальної 

роботи за 2019-2020 н.р., який виник у зв’язку з неможливістю проведення 

аудиторних занять з навчальних дисциплін «Оперативно-розшукова 

діяльність», «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», 

«Спеціальна фізична підготовка», а також практичної підготовки курсантів І 

курсу внаслідок запровадження обмежувальних заходів.  

 Термін: липень-серпень 2020  Відповідальні: навчально-

методичний відділ  



4. Кваліфікаційну атестацію (комплексний екзамен) з первинної 

професійної підготовки з подальшим оформленням довідок про закінчення 

первинної професійної підготовки провести після опанування навчальних 

дисциплін, які підлягають перезарахуванню та не можуть бути ефективно 

виконаними дистанційно, та практичної підготовки.   

 

Термін: протягом 2020-2021 н.р. Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально- методичний відділ 

5. У зв’язку із пом’якшенням обмежувальних заходів та необхідністю 

виконання вимог навчальних планів здобувачів вищої освіти:  

5.1.  Організувати проведення захистів практик з елементами 

поліцейського квесту курсантів 2 та 3 курсів. 

Термін: липень 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедри відповідальні за організацію 

практик 

5.2. Організувати протягом липня 2020 проведення занять зі спеціальної 

фізичної підготовки з курсантами 1, 2, 3 курсів із використанням технологій 

дистанційного навчання.  

Термін: протягом липня 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедра спеціальної та фізичної 

підготовки 

5.3.  Організувати доопрацювання навчальних дисциплін, ефективне 

засвоєння,  яких не може бути організоване шляхом застосування технологій 

дистанційного навчання з курсантами, які виявили бажання навчатися за 

схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач». 

Термін: до 13 серпня 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедра спеціальних дисциплін та 

домедичної підготовки, кафедра 

організації правоохоронних та судових 

органів 

 



 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

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

 

 

Голова вченої ради                        о/п                                          М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                          о/п                                                 В.В. Коваленко 


