
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 26.02.2021 № 114 

 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 25 лютого 2021 року (протокол № 10) з 

питання порядку денного «Про підсумки зимової екзаменаційної сесії в 

2020-2021 навчальному році» 

 

Заслухавши інформацію начальника навчально-методичного відділу 

Веретяннікова В.О. та декана факультету заочного та дистанційного навчання 

Гаврика С.Ю. про підсумки зимової екзаменаційної сесії в 2020-2021 

навчальному році вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Обговорити на кафедрах та факультетах результати зимової 

екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.  

Термін: до 01.03.2021 Відповідальні: завідувачі кафедр, 

декани факультетів 

3. Деканам факультетів: 

3.1. Організувати роботу зі здобувачами вищої освіти денної та заочної 

форм навчання по ліквідації наявної академічної заборгованості до початку 

літньої екзаменаційної сесії. 

Термін: до 01.04.2021 Відповідальні: декани факультетів 

3.2. Взяти під особистий контроль питання ліквідації академічної 

заборгованості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Термін: постійно Відповідальні: декани факультетів 

3.3. Забезпечити належне інформування здобувачів вищої освіти про дні 

тижня та час проведення консультацій науково-педагогічними працівниками, 

терміни сесії, форми контролю, перелік навчальних дисциплін, порядок 

виконання самостійних робіт тощо. 

Термін: протягом навчального року Відповідальні: декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

3.4. Посилити контроль за відвідуванням занять здобувачами вищої 

освіти заочної форми навчання у період заліково-екзаменаційних сесій, а 

також своєчасним заповненням викладачами навчально-методичної 

документації. 

Термін: протягом навчального року Відповідальні: декани факультетів 



4. Завідувачам кафедр: 

4.1. Оновити та подати на факультети графіки консультацій науково-

педагогічних працівників кафедр. 

Термін: до 05.03.2021 Відповідальні: завідувачі кафедр  

4.2. Забезпечити проведення консультацій науково-педагогічними 

працівниками у визначений на кафедрах час. 

Термін: згідно з графіками 

консультацій 

Відповідальні: завідувачі кафедр  

4.3. Посилити контроль за якістю розміщених на освітньо-науковому 

порталі матеріалів навчально-методичного забезпечення та своєчасним 

заповненням викладачами навчально-методичної документації. 

Термін: постійно Відповідальні: завідувачі кафедр  

5. Обговорити на засіданні науково-методичної ради результати 

складання зимової екзаменаційної сесії здобувачами вищої освіти 

університету та напрями підвищення якості їх знань. 

Термін: до 01.04.2021 Відповідальні: завідувачі кафедр, 

начальник НМВ 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора університету Карчевського М.В. 

 

 

Голова вченої ради  о/п                       Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 

 

Т.в.о. ученого секретаря              о/п                                     Володимир БОНДАР 


