
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 31.08.2022 № 383 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

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

порядку денного «Про результати захисту практики та стажування 

здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання 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 результати захисту практики та стажування здобувачами вищої освіти 

денної та заочної форм навчання в 2021-2022  навчальному році в умовах 

воєнного стану вчена рада: 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. З урахуванням проведення навчальної практики та стажування в 

умовах воєнного стану визнати задовільними результати захисту практики та 

стажування здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання в 2021-

2022 навчальному році. 

3. Опрацювати нові стандарти вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 081 Право, затверджені МОН України 

20.07.2022 та подати деканам факультетів (Бондар В.С., Гаврик С.Ю.) 

пропозиції щодо організації практичного навчання для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання у 2022-2023 навчальному році. 

Термін: до 01.10.2022                                             Відповідальні: завідувачі кафедр КПД, 

ДПД 

4. Зважаючи на продовження навчання в умовах воєнного стану 

передбачити в навчальних програмах практики та стажування на 2022-2023 

навчальний рік опис особливого порядку проходження практики та 

стажування, а також їх захисту в умовах воєнного стану. 

Термін: до 01.10.2022                                            Відповідальні: завідувачі кафедр ОПСО, 

КПД, ДПД, СДДП, ІМ 



5. Опрацювати питання щодо визначення баз практики та стажування 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання на 2022-2023 навчальний 

рік у м. Івано-Франківську та укладення відповідних угод. 

Термін: до 01.12.2022                                             Відповідальні: декан факультету №2 

Бондар В.С. 

6. Забезпечити обов’язкове проведення анкетування здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання за результатами проходження практики, 

опрацювання результатів анкетування та розроблення рекомендацій щодо 

покращення організації практичної підготовки. 

Термін: протягом 2022-2023 н. р.        Відповідальні: завідувачі кафедр 

ОПСО, КПД, ДПД, СДДП, ІМ 

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 


