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Про стан впровадження інноваційних  

технологій у навчальний процес 

 

 

1. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри 

організації охорони громадського порядку Кулікова В. А., начальника 

кафедри тактико-спеціальної підготовки Каверіна О.В., начальника кафедри 

вогневої та спеціальної фізичної підготовки Закорка І. П., начальника 

загальновійськової кафедри Ткаченка О.В.,  начальника кафедри тактики 

Коби О.В. та начальника кафедри вогневої та фізичної підготовки 

Гуртового Д.Є. про стан впровадження інноваційних технологій у навчальний 

процес,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Роботу кафедр щодо стану впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес визнати задовільною, але такою що потребує 

вдосконалення. 

3. Начальникам кафедр постійно продовжувати здійснення заходів 

спрямованих на впровадження інноваційних технологій у освітній процес. 

Розглядати на засіданнях кафедр питання про основні завдання 

впровадження інноваційних технологій. 

4. Начальникам кафедр до 1.06.2015 р. провести міжкафедральні 

семінари щодо обміну досвідом впровадження інноваційних технологій 

організації освітнього процесу між кафедрами, створюючи дидактично 

творче середовище. 

5. Начальникам кафедр постійно продовжувати роботу з підготовки 

електронних підручників, курсів лекцій та методичного забезпечення 

навчальних дисциплін. До підготовки зазначених фондів залучати членів 

кафедральних наукових гуртків. 

6. Начальникам кафедр (Кавєрін О.В., Коба О.В.) до 15.04.2015 р. 

з метою збільшення практичної складової підготовки в інституті фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки та Національної гвардії України 



підготувати матеріали та перелік заходів спрямованих на створення в 

інституті тактичного містечка.  

Зазначені матеріали презентувати на оперативній нараді при 

начальникові інституту. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Калюка О.М. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                                  В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради              В.В. Муранова 
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Про результати складання екзаменів винесених  

на семестрову екзаменаційну сесію 2014 – 2015 н. р.  

курсантами 3 курсу факультету підготовки фахівців  

для підрозділів міліції громадської безпеки 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Калюка О.М. про 

результати складання екзаменів винесених на семестрову екзаменаційну 

сесію 2014 – 2015 н. р. курсантами 3 курсу факультету підготовки фахівців 

для підрозділів міліції громадської безпеки,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчально-

методичної та наукової роботи Калюка О.М.  взяти до відома. 

2. Начальнику факультету, начальникам кафедр, голові 

курсантського самоврядування до 5 червня 2015 р. результати складання 

екзаменів винесених на семестрову екзаменаційну сесію затвердити та 

обговорити їх на засіданнях кафедр і на загальних зборах факультету.  

3. ГЗНП (Плаксін А.А.) до 25 травня 2015 р. відпрацювати, 

відповідно погодити та затвердити графік перескладання отриманих 

незадовільних оцінок. 

4. Клопотати перед Вченою радою академії присвоїти диплом з 

відзнакою 18 випускникам, які є претендентами на отримання диплома з 

відзнакою за умови складання ними державної атестації на «відмінно». 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Калюка О.М. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради              В.В. Муранова 
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Про результати проведення державної  

атестації випускниками факультету  

Національної гвардії України. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету Національної гвардії України з навчально-методичної та наукової 

роботи Ктіторова М. О. про результати проведення державної атестації 

випускниками факультету Національної гвардії України,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію заступника начальника факультету Національної 

гвардії України з навчально-методичної та наукової роботи Ктіторова М. О.  

взяти до відома. 

2. Начальникам кафедр, факультету (Ткаченко О.В., Гуртовой Д.Є., 

Коба О.В.) до 1.09.2015 р. розглянути на засіданнях кафедр, зборах особового 

складу факультету підсумки атестації випускників факультету. 

3. Заступнику начальника факультету Національної гвардії України 

з навчально-методичної та наукової роботи (Ктіторов М. О.), начальнику 

кафедри тактики (Коба О.В.)  з метою посилення практичної складової та 

більш якісного вивчення навчальних дисциплін, викладання яких 

забезпечується кафедрами факультету, до 15 квітня 2015 р. опрацювати та 

доповісти на оперативній нараді при начальникові інституту пропозиції щодо 

створення тактичного містечка на базі інституту, в якому передбачити: 

 обладнання ділянки периметру об’єкта, що охороняється з 

ознаками порушення; 

 зразки окопів для стрільби з позицій лежачи, стоячи, з коліна; 

 місце для виконання нормативів з ТВП. 

4. Заступнику начальника інституту – начальнику факультету 

підготовки фахівців для Національної гвардії України здійснити 

(Пожидаєв А.О.) переатестацію науково-педагогічних працівників 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України після 



введення затвердження штату факультету. Врахувати компетентність 

офіцерів, досвід служби та військову освіту. 

Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради            В.В. Муранова 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС методичних 

рекомендацій «Організація контролю та нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, службою дільничних інспекторів міліції» 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію провідного наукового 

співробітника наукової лабораторії з проблем громадської безпеки Жук О.М., 

про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Організація контролю та нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, службою дільничних інспекторів 

міліції»,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичні рекомендації «Організація контролю та нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, службою дільничних інспекторів 

міліції» (авт.кол. Костюк В.Л., Куліков В.А., Жук О.М.). 

 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                           В.В. Муранова 

Вченої ради 

 

 


