
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 01.09.2020 № 368 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 31 серпня 2020 року (протокол № 1) з питання 

порядку денного «Про підсумки 2019-2020 навчального року та про 

готовність університету до нового навчального року» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки 2019-2020 

навчального року та про готовність університету до нового навчального року»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Роботу університету у 2019-2020 н.р. визнати задовільною. 

3. Розпочати навчальний рік для здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання, які отримують освіту за кошти фізичних та юридичних осіб 2, 3, 4 

курсів навчання, здобувачів освіти 2, 3, 4, 5 та 7 курсів заочної форми 

навчання, здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» другого року 

навчання за денною та заочною формами з 1 вересня 2020 року. Для здобувачів 

ступеню вищої освіти «бакалавр» та «магістр» 2020 року набору, навчальний 

рік розпочати з 15 вересня 2020 року. Для здобувачів ступеню вищої освіти 

«доктор філософії» 2020 року набору, розпочати навчальний рік з 1 жовтня 

2020 року. 

 Відповідальні: Бур’ян І.В., Бондар 

В.С., Гаврик С.Ю., Дроздова Т.В. 

4. Забезпечити проведення акредитації освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів ступеню вищої освіти «доктор філософії» за 

спеціальністю 081 «Право», здійснити заходів щодо підготовки до акредитації 

освітніх програм підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та 

«магістр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: гаранти освітніх 

програм, групи забезпечення освітніх 

програм, навчально-методичний 

відділ 

5. Здійснити перевірку готовності навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін на LMS «Moodle» з урахуванням 

можливого переходу на навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання.  



Термін:  вересень Відповідальні: завідувачі кафедр, 

навчально-методичний відділ 

6. Здійснити комплекс заходів, щодо запровадження дистанційної 

форми навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», та 

підготовки до запровадження дистанційної форми навчання за спеціальністю 

081 «Право». 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: Веретянніков В.О., 

Бондар В.С., Гаврик С.Ю., завідувачі 

кафедр 

7. Розглянути узагальнені матеріали щодо результатів рейтингового 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

університету на засіданні вченої ради у вересні 2020 року. 

Термін:  вересень 2020 Відповідальні: завідувачі кафедри, 

навчально-методичний відділ 

8. Продовжити практику проведення захистів результатів практичної 

підготовки курсантів у вигляді поліцейського квесту. 

Термін:  згідно графіку Відповідальні: Бондар В.С., кафедри 

відповідальні за організацію 

практичної підготовки, 

Веретянніков В.О. 

9. Продовжити практику проведення методичних семінарів з метою 

підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників 

університету. 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: навчально-

методичний відділ, кафедри 

університету 

10. Продовжити практику залучення до проведення занять з курсантами 

та студентами працівників органів та підрозділів національної поліції України, 

Експертної служби МВС України, інших правоохоронних та 

правозастосовних органів. 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: Бондар В.С., 

Веретянніков В.О., кафедри 

університету 

11. Забезпечити дотримання всіма співробітниками та здобувачами 

освіти протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я. 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: медико-санітарна 

частина, структурні підрозділи 

університету 



12.  Організувати та провести Всеукраїнський тиждень права. Стан 

підготовки до проведення заходу заслухати на засіданні вченої ради у жовтні 

2020. 

Термін:  грудень 2020 Відповідальні: відділ організації 

наукової роботи, кафедри 

університету 

13. Підготувати та провести щорічний інтернет-урок. 

Термін:  грудень 2020 Відповідальні: відділ організації 

наукової роботи, кафедри 

університету 

14.  Забезпечити проведення занять з первинної професійної підготовки 

курсантів університету на базі ЛЦПП «Академія поліції». 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: Подгорний В.В., 

Бондар В.С. 

15.  Забезпечити наповнення відповідними навчально-методичними 

матеріалами, та функціонування освітньо-наукового порталу Міністерства 

внутрішніх справ України. 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: Веретянніков В.О.,  

кафедри університету 

16. З метою належної організації та методичного забезпечення 

освітнього процесу в університеті на 2020-2021 н.р. дозволити проведення 

навчальних занять у формі лекцій наступним науково-педагогічним 

працівникам, які не мають наукового ступеня/наукового звання, але мають 

значний досвід керівної, практичної або науково-педагогічної (педагогічної) 

роботи за спеціальністю, або за профілем навчальних дисциплін, що 

викладаються:  

 підполковнику поліції Беницькому О.М, старшому викладачу 

кафедри організації правоохоронних та судових органів факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, який має 

значний досвід наукової та науково-педагогічної роботи понад (12 років) за 

спеціальністю, фахові публікації та навчально-методичні видання з 

навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує; 

 майору поліції Бур’яну І.В., старшому викладачу кафедри 

спеціальних дисциплін та домедичної підготовки факультету підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції України, який має значний 

досвід керівної та практичної роботи за спеціальністю (понад 15 років) та 

достатній досвід науково-педагогічної та педагогічної діяльності (понад 5 

років) за профілем навчальних дисциплін, що викладаються; 



 майору поліції Веретяннікову О.В., старшому викладачу кафедри 

організації правоохоронних та судових органів факультету підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції України, який має досвід 

практичної роботи за спеціальністю, та достатній досвід наукової, науково-

педагогічної та педагогічної діяльності (понад 7 років);  

 Адоніній І.В., викладачу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

загальноуніверситетських кафедр, яка має досвід науково-педагогічної роботи 

та достатній досвід практичної роботи за профілем дисциплін, що 

викладаються (понад 10 років); 

 Кашуті Д.Г., викладачу кафедри спеціальних дисциплін та 

домедичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України, який має значний досвід практичної роботи за 

спеціальністю (понад 20 років), та достатній досвід педагогічної роботи за 

профілем навчальних дисциплін, що викладаються (понад 6 років);  

 Піньковському Р.В., викладачу кафедри організації правоохоронних 

та судових органів факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України, який має значний досвід керівної та практичної 

роботи за спеціальністю (понад 20 років); 

 Лубу Р.А., викладачу кафедри кримінально-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, 

який має значний досвід керівної та практичної роботи за спеціальністю 

(понад 20 років). 

Термін:  протягом навчального року Відповідальні: навчально-

методичний відділ, кафедри 

університету 

Контроль за виконанням даного рішення залишити за т.в.о. ректора 

університету Карчевським М.В. 

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

 

 

Голова вченої ради                   о/п                                      Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 

 

 

Т.в.о. ученого секретаря               о/п                                       Сергій ГОЛОВКІН 


