
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 21.08.2020 № 330 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 21 серпня 2020 року (протокол № 14) з питання 

порядку денного «Про затвердження оновлених освітніх програм та 

навчальних планів підготовки здобувачів ступеню вищої освіти 

«бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право» та «бакалавр» за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», а також планів 

проведення табірного збору та робочих навчальних планів первинної 

професійної підготовки курсантів І курсу 2020 року набору» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про затвердження оновлених 

освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів ступеню вищої 

освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право» та «бакалавр» за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», а також планів проведення 

табірного збору та робочих навчальних планів первинної професійної 

підготовки курсантів І курсу 2020 року набору»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити оновлені освітні програми та навчальні плани підготовки 

здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 

«Право» та «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», а 

також плани проведення табірного збору та робочі навчальні плани первинної 

професійної підготовки курсантів І курсу 2020 року набору. 

3. Забезпечити неухильне дотримання навчальних планів під час 

складання робочих навчальних планів, формування індивідуальних 

навчальних планів здобувачів вищої освіти, розрахунків навчального 

навантаження, графіків, розкладів, комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, а також іншої навчально-методичної та 

навчально-облікової документації.   

Термін: протягом навчального року   Відповідальні: навчально-

методичний відділ, факультети та 

кафедри університету  

4. Підготувати відповідні зміни до розрахунку навчального 

навантаження, та забезпечити оновлення відповідної навчально-методичної 

документації у зв’язку із затвердженням освітніх програм та навчальних 

планів підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр». 



Термін: протягом серпня 2020   Відповідальні: навчально-

методичний відділ, кафедри 

університету   

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (16 голосів). 

 

Голова вченої ради                                 М.В. Карчевський 

 

Т.в.о. ученого секретаря                               С.В. Головкін 

 


