
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 29.01.2021 № 42 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 28 січня 2021 року (протокол № 9) з питання 

порядку денного «Про підготовку вступної кампанії 2021 року» 

 

Заслухавши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Бур’яна І.В. про підготовку вступної кампанії 2021 року вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію про підготовку вступної кампанії у 2021 році 

взяти до відома. 

2. З метою подальшого покращення організації прийому до 

університету у 2021 році: 

2.1.  В термін до 15 лютого 2021 року організувати проведення семінар-

наради за участю працівників кадрового забезпечення територіальних 

підрозділів ГУНП, ДСНС, Прикордонного загону, Управління патрульної 

поліції та Поліції охорони в Луганській області щодо правил прийому до 

закладів вищої освіти  МВС України та особливостей вступної кампанії до 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

в 2021 році. 

Термін: до 15.02.2021 р. Відповідальні: Кім В.Р., Бур’ян І.В., 

Гаврик С.Ю., Бойчук М.М. 

2.2.  Під час проведення екзаменаційних сесій до відома слухачів 

випускних курсів бакалаврату університету доводити особливості прийому до 

магістратури ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2021 році здобувачів вищої освіти, 

за якими буде здійснюватися прийом. 

Термін: постійно Відповідальні: Гаврик С.Ю., Бондар В.С. 

2.3. Зі слухачами випускних курсів бакалаврату університету, а 

також слухачами курсів підвищення кваліфікації, які виявили бажання 

вступати до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» організувати проведення додаткових занять з 

дисциплін, які входять до комплексного фахового вступного випробування зі 

спеціалізації. 

Термін: постійно 

 

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови 

відбіркових комісій 

2.4. З урахуванням нових програм Міністерства освіти і науки 

України та відповідно до вимог ЗНО-2021, підготувати матеріали, які можуть 

бути корисними при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання 



майбутнім абітурієнтам ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Зазначені матеріали 

розміщувати у Telegram-каналі @ЗнатиКруто та на сайті Університету. 

Термін: до 01.04.2021 р. Відповідальні: завідувачі кафедр, голови 

відбіркових комісій, Ковальова Ю.О. 

2.5. Організовувати проведення зустрічей зі слухачами ЛЦППП 

«Академія поліції» з метою роз’яснення порядку вступу до ЛДУВС ім. Е.О. 

Дідоренка у 2021 році. 

Термін: постійно Відповідальні: Гаврик С.Ю., Бойчук М.М. 

2.6. Налагодити тісну взаємодію з УКЗ та кадровими підрозділами 

територіальних відділів ГУНП в Луганській області з метою отримання 

актуальної інформації щодо кількості зареєстрованих анкет кандидатів на 

навчання до Луганського державно університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка в 2021 році та надання практичної допомоги з оформлення особових 

справ абітурієнтів. 

Термін: до 15.02.2021 р. Відповідальний: Бойчук М.М. 

2.7. Для забезпечення ефективної роботи з підбору та супроводження 

кандидатів на навчання до Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка, закріпити за загальноосвітніми закладами 

Луганської області конкретних відповідальних від кафедр університету. 

Відповідальним від кафедр забезпечити зворотній зв'язок з представниками 

територіальних відділів освіти та щомісячне надання інформації щодо 

персонального обліку кандидатів на навчання. 

Термін: до 05.02.2021 р.,  

далі-постійно 

 

Відповідальні: Юрченко С.С., завідувачі 

кафедр, відповідальні від кафедр 

університету 

2.8. Надати пропозиції щодо заохочення директорів загальноосвітніх 

закладів, які активно приймають участь в проведенні профорієнтаційної 

роботи з учнями випускних класів підпорядкованих їм закладів щодо вступу 

на навчання до Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка.  

Термін: до 01.02.2021 р. Відповідальний: Юрченко С.С. 

2.9. У термін до 25.02.2021 року організувати та провести онлайн-наради 

в режимі відеоконференції з представниками кадрових підрозділів ГУНП в 

Миколаївській і  Донецькій областей та учнівською молоддю  загальноосвітніх 

шкіл Миколаївської та Донецької областей, присвячені питанню 

«Особливостей вступної компанії 2021 року у Луганському державному 

університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка». 

Термін: до 25.02.2021 р.  Відповідальні: Гаврик С.Ю., Бондар В.С. 



2.10. З працівниками Університету, задіяними у роботі приймальної 

комісії та її структурних підрозділів, провести заняття з вивчення Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 

року № 1274, Правил прийому на навчання до Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2021 році, затверджених 

Рішенням Вченої ради Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка (протокол № 7 від 24.12.2020), введених в дію 

наказом ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка від 28.12.2020 року № 633 та довести 

вимоги Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 

інформації», антикорупційного законодавства, Положення про порядок 

роботи зі зверненнями громадян і організації особистого прийому в системі 

МВС України, затвердженого наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177 (із 

змінами), Порядком добору, направлення та зарахування кандидатів на 

навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, 

поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії, затвердженим 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315 

(із змінами). 

Термін: протягом лютого 2021 р. Відповідальні: Бойчук М.М., Бур’ян І.В. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

 

Голова вченої ради  о/п                       Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 

 

Учений секретар                            о/п                              Володимир КОВАЛЕНКО 


