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Про стан співпраці ННІПФПМГБПСНГУ із закріпленими училищами професійної 

підготовки працівників міліції і навчальними центрами підготовки працівників ОВС у 

І кварталі 2015 р. та заходи щодо її подальшого вдосконалення. 

 

 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., про стан співпраці 

ННІПФПМГБПСНГУ із закріпленими училищами професійної підготовки 

працівників міліції і навчальними центрами підготовки працівників органів 

внутрішніх справ у І кварталі 2015 року та заходи щодо її подальшого 

вдосконалення,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Начальникам кафедр (Куліков В.А., Каверін О.В., Закорко І.П.) 

посилити взаємодію із закріпленими училищами та навчальними центрами.  

2. Начальнику кафедри організації охорони громадського порядку 

(Куліков В.А.):  

2.1. залучити працівників закріплених училищ до підготовки 

навчального посібника «Збірник ситуативних завдань з протидії насильства в 

сім’ї» (травень 2015 року); 

2.2. залучити працівників закріплених училищ (Закерничний О.В., 

Підоренко Р.А.) до участі у круглому столі «Організація охорони 

громадського порядку в сучасних умовах», який буде проведено кафедрою 

ООГП ННІПФПМГБПСНГУ (травень 2015 року). 

3. Начальнику кафедри тактико-спеціальної підготовки (Каверін О.В.): 

3.1. продовжувати залучення згідно з наказом НАВС від 11.11.2013 

№ 1511 «Про затвердження основних напрямів наукових досліджень НАВС 

на 2014-2017 роки» викладачів училищ професійної підготовки, зокрема 

начальника циклу професійної та практичної підготовки Вінницького 

ВПУДДСО (Закерничний О.В., Гуйван О.О.) та викладача навчального 

центру ППОВС в Чернігівській області (Неруш О.О.) до спільного 

опрацювання організаційно-правових аспектів професійної підготовки 

особового складу ОВС, розробки та впровадження інновацій з цієї 

проблематики. 



3.2. продовжувати роботу по збору та узагальненню матеріалів й 

емпіричної бази для підготовки нових посібників, методичних матеріалів 

тощо. 

4.Начальнику кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

(Закорко І.П.): 

4.1. продовжити подальшу співпрацю із закріпленими училищами в 

режимі онлайн з приводу обговорення нагальних проблем вогневої та 

фізичної підготовки та шляхів їх подолання; 

4.2. здійснювати обмін досвідом у площині дисциплін, які 

викладаються кафедрою вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

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              В.В. Муранова 
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Про розгляд, обговорення і рекомендацію до комісії з попереднього розгляду 

матеріалів кандидатур із числа працівників ННІПФПМГБПСНГУ, які заслуговують 

присвоєння почесних звань у номінаціях: почесний професор НАВС, заслужений професор 

НАВС, заслужений педагог НАВС, заслужений науковий працівник НАВС, заслужений 

працівник НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

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

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

начальника відділення режимно-секретного та документального забезпечення 

Бучинську А.І. про розгляд, обговорення і рекомендацію до комісії з 

попереднього розгляду матеріалів кандидатур із числа працівників 

ННІПФПМГБПСНГУ, які заслуговують присвоєння почесних звань у 

номінаціях почесний професор НАВС, заслужений професор НАВС, 

заслужений педагог НАВС, заслужений науковий працівник НАВС, 

заслужений працівник НАВС, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Рекомендувати комісії з попереднього розгляду матеріали таких 

кандидатур із числа працівників ННІПФПМГБПСНГУ, які заслуговують 

присвоєння почесних звань (відповідно до Положення про почесні звання 

Національної академії внутрішніх справ, затвердженого наказом НАВС від 

28.04.2011 № 321): 

Гречко Володимир Федорович, професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки - у номінації заслужений педагог НАВС; 

Довгодько Людмила Дмитрівна, директор спеціальної бібліотеки ВРС 

та ДЗ ННІПФПМГБПСНГУ - у номінації  заслужений працівник НАВС.  

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

атестації здобувачів вищої освіти з дисципліни «Адміністративна діяльність ОВС» для 

курсантів випускного курсу ФПФПМГБ ННІПФПМГБПСНГУ 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри 

організації охорони громадського порядку Кулікова В. А., про схвалення та 

рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС програми атестації 

здобувачів вищої освіти з дисципліни «Адміністративна діяльність ОВС» для 

курсантів випускного курсу ФПФПМГБ ННІПФПМГБПСНГУ,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програму атестації здобувачів вищої освіти з дисципліни «Адміністративна 

діяльність ОВС» для курсантів випускного курсу ФПФПМГБ 

ННІПФПМГБПСНГУ (авт. кол. Калюк О.М., Куліков В. А., Фещенко Л.О., 

Закерничний О.В.). 

 

 

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 «Презентаційні пакети «Безпека  

дітей як учасників дорожнього руху» 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника наукової лабораторії з проблем громадської безпеки 

Федоровської Н.В., про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-

методичної ради НАВС методичних рекомендацій «Презентаційні пакети 

«Безпека дітей як учасників дорожнього руху»,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичні рекомендації «Презентаційні пакети «Безпека дітей як учасників 

дорожнього руху» (авт. кол. Костюк В.Л., Федоровська Н.В., 

Пашковська М.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради              В.В. Муранова 

 

 

 

 


