
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 04.11.2019 № 362 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 31 жовтня 2019 року (протокол №3) з питання 

порядку денного «Про підсумки роботи приймальної комісії у 2019 році та 

результати набору на навчання (перенесено з вересня 2019 р.)» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки роботи 

приймальної комісії у 2019 році та результати набору на навчання (перенесено 

з вересня 2019 р.)  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Звіт про роботу приймальної комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 

2019 році взяти до відома. 

2. Визнати вступну кампанію 2019 року до університету успішною як 

за кількістю здобувачів вищої освіти, так і за їх якісним складом. 

3. Враховуючи збільшення кількості абітурієнтів та об’єму робіт 

оптимізувати роботу приймальної комісії, а також включити до її складу 

технічних працівників, з залученням магістрів денної форми навчання до 

виконання окремих завдань. 

Термін: під час вступної 

кампанії 2020 року 

Відповідальні: Кім В.Р., відповідальний 

секретар приймальної комісії 

4. Залучати курсантів (студентів) старших курсів до діяльності 

приймальної комісії на період проведення вступної кампанії, зокрема як для 

технічної роботи так і у профорієнтаційній роботі в закладах освіти, які вони 

закінчили.  

Термін: під час вступної 

кампанії 2020 року 

Відповідальні: Бойчук М.М., 

відповідальний секретар приймальної 

комісії 

5. Враховуючи значне збільшення кількості осіб, які бажають 

скористатися послугами освітнього центру університету «Донбас-Україна», а 

також важливість інтеграційних процесів, які активізувались останнім часом, 

збільшити чисельний склад освітнього центру. Визначити відповідальну 

особу, яка буде здійснювати безпосередній контакт з опорними закладами 

середньої освіти при отриманні документів про освіту України, вступниками з 

ОРДЛО. 

Термін: під час вступної 

кампанії 2020 року 

Відповідальні: Кім В.Р., відповідальний 

секретар приймальної комісії 



6. Активізувати роботу кафедр щодо профорієнтаційних заходів з 

випускниками бакалаврату 2020 року, з метою підготовки до вступу для 

здобуття освітнього ступеня магістр на денну форму навчання за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».  

Термін: негайно Відповідальні: завідувачі кафедр 

7. Розглянути можливість організації додаткових (факультативних) 

занять з потенційними вступниками для здобуття освітнього ступеня магістр 

за спеціальністю 081 «Право», з метою підготовки до ЄВІ, ЄФВІ 2020.  

Термін: негайно Відповідальні: завідувачі кафедр 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (19 голосів). 

 

Голова вченої ради                          о/п                                       М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                             о/п                                              В.В. Коваленко 


