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РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 30 серпня 2022 року (протокол № 1) з питання 

порядку денного «Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та 

проведення державної атестації в 2021-2022 навчальному році в умовах 

воєнного стану» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-

методичного відділу Веретяннікова В. О., декана факультету № 2 Бондаря 

В. С., декана факультету заочного та дистанційного навчання Гаврика С. Ю. 

про підсумки літньої екзаменаційної сесії та проведення державної атестації в 

2021-2022 навчальному році в умовах воєнного стану вчена рада:  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. З урахуванням наявних перешкод для навчання здобувачів вищої 

освіти в умовах дії воєнного стану на території України дозволити відступити 

від вимог п. 4.15 Положення про організацію освітнього процесу в 

Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

в частині граничної кількості академічної заборгованості  для відрахування та 

порядку її ліквідації. 

3. Надати можливість здобувачам вищої освіти денної форми навчання, 

які навчаються на умовах контракту з фізичними та юридичними особами, а 

також здобувачам вищої освіти заочної форми навчання ліквідувати наявну 

академічну заборгованість за 2021-2022 навчальний рік до 01.10.2022.  

4. Організувати перескладання академічної заборгованості 

здобувачами вищої освіти денної форми навчання, які навчаються на умовах 

контракту з фізичними та юридичними особами, а також здобувачам вищої 

освіти заочної форми навчання з використанням дистанційних технологій в 

асинхронному режимі. 

Термін: до 01.10.2022 Відповідальні: Бондар В. С., 

Гаврик С. Ю., Веретянніков В. О.,  

завідувачі кафедр 

5. Скласти графік складання академічної заборгованості здобувачами 

вищої освіти денної форми навчання, які навчаються на умовах контракту з 



фізичними та юридичними особами та заочної форми навчання. Довести 

графік завідувачам кафедр і здобувачам вищої освіти, які мають академічну 

заборгованість за 2021-2022 навчальний рік. 

Термін: до 01.09.2022 Відповідальна: Морєва Н. І. 

6. Оновити графіки консультацій на кафедрах та довести їх здобувачам 

вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Термін: до 01.09.2022  Відповідальні: завідувачі кафедр 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

університету КАРЧЕВСЬКОГО М. В. 

   

Заступник Голови вченої ради        о/п                 Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 

 

Учений секретар                         о/п                              Володимир КОВАЛЕНКО 


