
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 18.12.2020 № 613 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 17 грудня 2020 року (протокол № 6) з питання 

порядку денного «Про організацію освітнього процесу у ІІ півріччі 2020-

2021 навчального року» 

 

Заслухавши інформацію завідувача відділення планування навчального 

процесу навчально-методичного відділу Беницького О.М. про організацію 

освітнього процесу у ІІ півріччі 2020-2021 навчального року 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. У період з 08.01.2021 по 25.01.2021 року організувати освітній 

процес в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка виключно з використанням дистанційних технологій 

навчання з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

викладених в листах № 1/9-249 від 14.05.2020 та № 1/9 576 від 12.10.2020. 

Термін: з 08 до 25 січня 2021 р. Відповідальні: навчально-

методичний відділ, Факультет 

заочного та дистанційного навчання, 

кафедри університету, Факультет 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України 

3. З метою проведення навчальних занять з тем, що не можуть бути 

засвоєні дистанційно (Вогнева підготовка, Тактико-спеціальна підготовка, 

Спеціальна фізична підготовка, навчальні дисципліни, що містять інформацію 

з обмеженим доступом), організувати навчання здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України університету у ІІ півріччі 2020/2021 н.р. з 

25.01.2021 р. за змішаною формою.  

Термін: до 10 січня 2021 р. Відповідальні: навчально-

методичний відділ, Факультет 

заочного та дистанційного навчання, 

кафедри університету, Факультет 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України 

4. До пом’якшення карантинних обмежень з 25.01.2021 року 

продовжити навчання здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які 



отримують освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, та здобувачів  вищої 

освіти заочної форми навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

Термін: протягом семестру Відповідальні: навчально-

методичний відділ, Факультет 

заочного та дистанційного 

навчання, кафедри університету 

5. Скорегувати розклади занять та графіки, які стосуються організації 

навчального процесу з урахуванням організації навчання курсантів за 

змішаною формою.  

Термін: до 10 січня 2021 р. Відповідальні: навчально-

методичний відділ 

6. Забезпечити своєчасне прибуття та розміщення здобувачів вищої 

освіти у розташуванні університету із дотримання протиепідемічних заходів. 

Термін: протягом грудня 2020 р. Відповідальні: Факультет 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України, 

медико-санітарна частина    

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора університету Карчевського М.В. 

 

Голова вченої ради                     о/п                                  Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ                       

 

Учений секретар                    о/п                                   Володимир КОВАЛЕНКО 


