
РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/2 

 
Про діяльність Вченої ради інституту  

у 2014/2015 н. р., виконання плану її роботи  

та прийнятих рішень у ІІ півріччі,  

затвердження Плану роботи Вченої ради 

інституту на 2015-2016 н. р. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

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

ученого секретаря Вченої ради інституту, наукового співробітника наукової 

лабораторії з проблем громадської безпеки Муранову В. В., про діяльність 

Вченої ради інституту у 2014/2015 н. р., виконання плану її роботи та 

прийнятих рішень у ІІ півріччі, затвердження Плану роботи Вченої ради 

інституту на 2015-2016 н. р.,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати, що діяльність Вченої ради інституту було здійснено на 

належному рівні, разом із тим, звернути увагу на ті позиції, які було вказано 

заступником начальника інституту з навчально-методичної та наукової роботи, 

доцентом Калюком О.М. та ученим секретарем Вченої ради інституту, 

науковим співробітником наукової лабораторії з проблем громадської безпеки 

Мурановою В.В.  

3. План роботи Вченої ради інституту за 2014-2015 н.р. виконано в 

повному обсязі, за виключенням питання 25, розгляд якого у зв’язку з 

прийняттям найближчим часом пакету законів «Про національну поліцію 

України», «Про органи внутрішніх справ України», «Про внесення змін до 

Закону України «Про дорожній рух України», «Про запровадження системи 

автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху» тощо, буде 

перенесено на серпень-вересень 2015 н.р. 

4. Членам Вченої ради інституту до 10 липня 2015 р. проаналізувати 

виконання рішень Вченої ради інституту у 2014-2015 н.р. та надати інформацію 

про їх виконання ученому секретарю Вченої ради інституту. 

5. Членам Вченої ради інституту до 10 липня 2015 р. надати 

пропозиції до Плану роботи Вченої ради інституту на 2015-2016 н.р. ученому 

секретарю Вченої ради інституту. 



6. Ученому секретарю Вченої ради інституту (Муранова В.В.) 

підготувати проект Плану роботи Вченої ради інституту на 2015-2016 н.р. та 

надати останній у встановленому порядку для затвердження голові Вченої ради 

інституту (Клачко В.М.). 

6.1. до 20 липня 2015 року розмістити План роботи Вченої ради 

інституту на 2015-2016 н.р. на офіційному веб–порталі інституту.  

7. Заступнику начальника інституту з навчально-методичної та 

наукової роботи, доценту Калюку О.М. та ученому секретареві Вченої ради 

інституту, науковому співробітнику наукової лабораторії з проблем 

громадської безпеки Мурановій В.В. до 1.09.2015 р. розробити критерії оцінки 

діяльності членів Вченої ради у її роботі. 

Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                  В.В. Муранова  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/3 

 
Про підсумки курсантів-випускників  

факультету підготовки фахівців для  

підрозділів міліції громадської безпеки 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Плаксіна А. А., про 

підсумки державної атестації курсантів-випускників факультету підготовки 

фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

  

1. Інформацію про результати атестації курсантів-випускників факультету 

підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки взяти до 

відома. 

2. Начальникам кафедр, факультету до 1.10.2015 р. підсумки атестації 

розглянути на засіданнях кафедр, зборах особового складу факультету.  

3. Начальникам кафедр, факультетів до 1.09.2015 р. включити до планів 

роботи на наступний навчальний рік заходи щодо підвищення рівня підготовки 

курсантів інституту до випускної атестації. 

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  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/4 

 
Про стан дисципліни та законності 

серед особового складу інституту у  

ІІ півріччі 2014/2015 н.р. та заходи  

щодо їх зміцнення 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

інституту Наумця Ю.М., заступника начальника інституту - начальника 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України 

Пожидаєва А.О., начальника факультету підготовки фахівців для підрозділів 

міліції громадської безпеки та психологічної служби Перкатого Р.М., 

начальника відділення соціально-гуманітарної роботи Маковецьку Е.В., про 

стан дисципліни та законності серед особового складу інституту у ІІ півріччі 

2014/2015 н.р. та заходи щодо їх зміцнення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Керівникам структурних підрозділів, начальникам факультетів: 

2.1. Постійно інформувати особовий склад інституту про вимоги 

нормативних документів Міністерства внутрішніх справ України, ректорату 

академії з питань дисципліни та законності. 

2.2. За фактами грубих порушень службової дисципліни особовим 

складом інституту проводити службові розслідування відповідно до вимог 

наказу МВС від 12.03.2013 № 230 «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України».  

3. Керівникам структурних підрозділів, начальникам факультетів, 

кураторам навчальних груп, головам курсантського самоврядування щомісячно 

розглядати питання дотримання особовим складом службової дисципліни та 

внутрішнього порядку на оперативних нарадах при начальникові інституту, при 

проведені Днів дисципліни, на засіданнях курсантського самоврядування. За 

необхідності вносити пропозиції керівництву академії стосовно розгляду осіб 

постійного та перемінного особового складу інституту на засіданні комісії з 

етики та службової дисципліни НАВС. 

4. Керівникам структурних підрозділів інституту: 

4.1. Постійно забезпечувати контроль за суворим дотриманням особовим 

складом Правил внутрішнього розпорядку затверджених наказом ректора 

НАВС від 10.11.2010 року № 888 «Про затвердження Правил внутрішнього 



розпорядку НАВС». Систематично здійснювати контроль за діяльністю 

підлеглого особового складу упродовж робочого часу, виключити випадки 

порушень вимог Положення про організацію внутрішнього розпорядку НАВС, 

перепускного режиму, КЗоТ. При проведенні інструктажів постійного та 

перемінного складу приділяти увагу питанням дотримання дисципліни і 

законності, підвищення пильності під час несення служби у добових нарядах, а 

також забезпечення особистої безпеки. 

4.2. Продовжувати практику відвідування помешкань курсантів з метою 

вивчення їх житлово-побутових умов (щотижнево), постійного контролю за їх 

поведінкою поза межами навчального закладу, про що інформувати письмово в 

установленому порядку. 

4.3. Постійно здійснювати контроль за відвідуванням особовим складом 

навчальних занять, не допускати безпідставних пропусків занять. 

5. Командно-адміністративному та науково-педагогічному складу, 

кураторам навчальних груп постійно особливу увагу приділяти курсантам, які 

входять до групи посиленого контролю. У цій роботі керуватися вимогами 

наказу НАВС від 18.01.2011 №18 «Про затвердження Положень про групи 

посиленого контролю з числа перемінного складу Національної академії 

внутрішніх справ».  

6. Керівникам структурних підрозділів інституту, перемінному особовому 

складу інституту постійно в повсякденній службовій діяльності керуватись 

«Правилами поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького 

складу органів внутрішніх справ України», затверджених наказом МВС 

України від 22.05.2012 №155. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

інституту Наумця Ю.М. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                  В.В. Муранова  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та  

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/5 

 
Про стан і шляхи покращання  

матеріально-технічного забезпечення  

інституту та його підготовку до  

2015/2016 н.р. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію помічника начальника інституту 

з матеріального забезпечення Бусела І.А., про стан і шляхи покращання 

матеріально-технічного забезпечення інституту та його підготовку до 

2015/2016 н.р.,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати, що інститут в цілому готовий до нового 2015-2016 н.р., однак 

потребує проведення окремих будівельно-ремонтних робіт запланованих на 

2015/2016 н. р., а саме: 

- протягом липня – вересня 2015 р. провести комплекс заходів по 

підготовці до нового н. р. навчальних, житлових та службових приміщень; 

- до 15 жовтня 2015 року провести комплекс заходів, пов’язаних з 

підготовкою будівель та споруд, а також мереж комунального господарства до 

експлуатації в осінньо-зимовий період; 

- постійно виконувати комплекс робіт для забезпечення належного 

санітарного стану та безперебійного функціонування мереж тепло -, водо -, 

електропостачання та каналізації споруд інституту, вивезення ТПВ; 

- протягом року замінити метало пластикові двері (навчальний корпус, 

спортивний комплекс, адміністративний корпус, гуртожиток № 3 (в корпусах 

А,Б,В)), провести ремонт пожежних гідрантів і насосної станції (підпору тиску 

в системі пожежогасіння). 

Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                         В.В. Муранова  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/6 

 
Про стан співпраці інституту із закріпленими училищами професійної підготовки 

працівників міліції і навчальними центрами підготовки працівників органів внутрішніх справ 

у ІІ кварталі 2015 року 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 інституту із 

закріпленими училищами професійної підготовки працівників міліції і 

навчальними центрами підготовки працівників органів внутрішніх справ у ІІ 

кварталі 2015 року та заходи щодо її подальшого вдосконалення,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

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

наступному навчальному році продовжувати взаємодію із закріпленими 

училищами та навчальними центрами.  

2. Начальнику кафедри організації охорони громадського порядку 

(Куліков В.А.):  

2.1. залучати працівників закріплених училищ (Закерничний О.В., 

Підоренко Р.А.) у 2015/2016 н.р. до підготовки навчальних посібників; 

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

Підоренко Р.А.) до участі у конференціях, круглих столах, семінарах, які буде 

проведено у 2015/2016 н.р. кафедрою ООГП ННІПФПМГБПСНГУ. 

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 

 

 

 

 

 

 

  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1.07.2015      м. Київ                  протокол № 6/7 

 

Про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

мультимедійного навчального посібника  

«Тактико-спеціальна підготовка» 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактико-

спеціальної підготовки Каверіна О.В., про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС мультимедійного навчального 

посібника «Тактико-спеціальна підготовка», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

мультимедійний навчальний посібник «Тактико-спеціальна підготовка» 

(авт. кол. Каверін О.В., Красіков О.М., Гузенко Є.В., Ліщук Б.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                           В.В. Муранова 

 

 

 

 


