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Звіти керівників наукових лабораторій 

інституту Костюка В.Л. та 

Васільєва А.С. про результати 

впровадження наукових досліджень у 

діяльність ОВС та навчальний процес 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника наукової лабораторії 

з проблем громадської безпеки кандидата юридичних наук Костюка В.Л. та 

завідувача наукової лабораторії з питань кадрового забезпечення Васільєва А.С. 

про результати впровадження наукових досліджень у діяльність ОВС та 

навчальний процес, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати дослідницьку діяльність наукових лабораторій такою, що 

спрямована на вирішення актуальних проблем правоохоронної практики та 

забезпечення потреб освітнього процесу в інституті. 

2. Керівникам наукових лабораторій інституту (Костюк В.Л., 

Васільєв А.С.): 

2.1. Забезпечити організацію роботи щодо своєчасного виконання 

передбачених планом НД і ДКР НАВС на 2015 рік  наукових розробок та їх 

впровадження у практичну діяльність ОВС і освітній процес. 

2.2. Постійно налагоджувати взаємодію зі спорідненими кафедрами 

інституту, академії та галузевими службами МВС України для якісної 

підготовки методичних розробок на замовлення практичних органів. 

2.3. Спільно з групою з питань інтелектуальної власності                     

(Сивухін В.С.) забезпечити правову охорону об’єктів інтелектуальної власності. 

2.4. Висвітлювати на веб-сайті інституту інформацію про діяльність 

наукових лабораторій та  впровадження наукових досліджень у освітній процес. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

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

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради 

старший науковий співробітник                                         М.В. Пашковська 
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Про проведені заходи з курсантами, які показали низький рівень успішності за результатами 

навчання у І-му півріччі 2014/2015 навчального року (на виконання п.п. 4.1, 4.2. рішення 

Вченої ради інституту від 26.01.2015, протокол № 1) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника факультету 

підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки Перкатого Р.М. 

про проведені заходи з курсантами, які показали низький рівень успішності за 

результатами навчання у І-му півріччі 2014/2015 навчального року, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Начальнику факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки (Перкатий Р.М.) спільно з групою забезпечення 

навчального процесу (Плаксін А.А.): 

1.1. Здійснювати постійний контроль за ходом відпрацювання курсантами 

незадовільних оцінок та пропущених занять.  

1.2. Посилити контроль за курсантами 3 курсу Вітюком Є.Ю. та              

Корчинським Р.О., які систематично показують низький рівень успішності за 

результатами екзаменаційних сесій.  

1.3. Звернути особливу увагу на курсанта 3 курсу Йолтуховьского М.С., 

який за станом здоров’я своєчасно не склав зимову екзаменаційну сесію 

2014/2015 навчального року зі встановленням йому терміну ліквідації 

академічної заборгованості до 13 березня 2015 року. Про стан її ліквідації            

18 березня п.р. поінформувати на оперативній нараді при начальникові 

інституту.  

1.4. Підтримувати постійний зв'язок з батьками курсантів з метою 

інформування про стан їх успішності шляхом направлення листів-подяки та 

листів-попередження. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

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

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради 

старший науковий співробітник                                         М.В. Пашковська 


