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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 2021-2022 навчального року та про 

готовність університету до нового навчального року в умовах воєнного 

стану» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Карчевського М.В. про підсумки 2021-2022 навчального року та 

про готовність університету до нового навчального року в умовах воєнного 

стану вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. 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 2022 року та організувати навчальний 

процес з використанням дистанційних технологій згідно з розкладом;  

- для здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» 2022 року набору 

денної форми навчання, які отримують освіту за кошти фізичних та 

юридичних осіб з 15 вересня 2022 року та організувати навчальний процес з 

використанням дистанційних технологій згідно з розкладом; 

- для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням 2022 року набору провести табірний 

збір з 1 вересня 2022 року по 14 вересня 2022 року та розпочати навчання з 15 

вересня 2022 року в очному (денному) режимі згідно з розкладом; 

- для здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» 2022 року набору 

для заочної форми навчання навчальний рік розпочати з 25 вересня 2022 року 

та організувати навчальний процес з використанням дистанційних технологій 

згідно з розкладом;  

- для здобувачів ступеню вищої освіти «магістр» 2022 року набору 



для заочної форми навчання навчальний рік розпочати з 25 вересня 2022 року 

та організувати навчальний процес з використанням дистанційних технологій 

згідно з розкладом. 

 Відповідальні: Бур’ян І.В., Бондар В.С., 

Гаврик С.Ю., Веретянніков В.О.,  

Гай Н.І. 

3. Здійснити перевірку готовності навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін розміщених на ресурсах інформаційно-

телекомунікаційної системи «Освітньо-науковий портал Міністерства 

внутрішніх справ України» з урахуванням організації освітнього процесу з 

використанням дистанційних технологій. 

Термін: до 15.09.2022 Відповідальні: завідувачі кафедр,                                                                                                                                                                                                                 

Веретянніков В.О. 
4. Забезпечити проведення занять з первинної професійної підготовки 

курсантів першого курсу університету на базі ЛЦПП «Академія поліції» 

Термін: протягом н.р. Відповідальні: Подгорний В. В., 

Бондар В. С. 
5. Підготувати та надати до навчально-методичного відділу звіти про 

виконання навчального навантаження кафедрами університету за 2021-2022 

навчальний рік. 

Термін: до 20.09.2022 Відповідальні: завідувачі кафедр                                                                                                                                                                                                                              
6. Затвердити обсяги навчального навантаження науково-педагогічним 

працівникам, задіяним в освітньому процесі на 2022-2023 навчальний рік. 

Термін: до 31.08.2022 Відповідальні: Веретянніков В.О., 

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 


