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Звіт начальника інституту про підсумки  

діяльності в 2014/ 2015 навчальному році,  

виконання Плану основних заходів інституту  

на 2014/2015 навчальний рік та завдання  

колективу на 2015/2016  навчальний рік 

 

 Заслухавши та обговоривши звіт голови Вченої ради, начальника 

інституту, доцента Клачка В.М. про підсумки діяльності в 2014/2015 

навчальному  році, виконання Плану основних заходів інституту на 2014/2015 

навчальний  рік та завдання колективу на 2015/2016  навчальний  рік,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Визнати, що діяльність інституту в 2014/2015 навчальному році 

здійснювалася на належному рівні. План основних заходів інституту на 

2014/2015 навчальний рік виконано в повному обсязі. 

2. Уважати пріоритетними  завданнями колективу на 2015/2016 

навчальний рік: 

- забезпечення діяльності кафедр на засадах гуманності та 

демократичності освітнього процесу; 

-  забезпечення рівноправності у навчанні, об’єктивності в оцінці знань 

курсантів і слухачів інституту; 

- забезпечення орієнтації освітнього процесу на індивідуальну підготовку 

курсантів і слухачів, спрямовану на отримання ними якісних знань, вмінь та 

практичних навичок; 

- підтримання тісних зв’язків освітнього процесу з практикою шляхом 

залучення до занять практичних працівників ОВС та ГУ НГУ. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти  на голову Вченої ради, 

начальника інституту, доцента Клачка В.М.  

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради  

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова 
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Про роботу кафедр щодо оновлення  

навчально-методичного забезпечення  

освітнього процесу на 2015/2016  

навчальний рік 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію членів Вченої ради начальників 

кафедр організації охорони громадського порядку доцента Кулікова В.А., 

тактико-спеціальної підготовки доцента Каверіна О.В., вогневої та спеціальної 

фізичної підготовки, кандидата наук з фізичного виховання і спорту 

Закорка І.П. та начальника кафедри загальновійськових дисциплін та фізичної 

підготовки кандидата юридичних наук Ткаченка О.В. про роботу кафедр щодо 

оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на 

2015/2016 навчальний рік,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

  1. Визнати, що станом на вересень 2015 року науково-педагогічним 

складом кафедр інституту оновлено навчальні та методичні матеріали 

навчальних дисциплін (фондові лекції, плани проведення семінарських та 

практичних занять, ситуаційні та тестові завдання), які обговорено на їх 

засіданнях. 

2. Навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, які 

викладаються науково-педагогічними працівниками кафедр в І півріччі 

2015/2016 навчального року, приведено у відповідність до вимог, які 

висуваються до даного виду навчально-методичних матеріалів, програми 

навчальних дисциплін та робочі навчальні програми подано на розгляд 

науково-методичної ради академії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Вченої ради, заступника начальника інституту з навчально-методичної та 

наукової роботи, доцента Калюка О.М. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради  

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова  
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Про результати складання літньої  

екзаменаційної сесії 2014/2015  

навчального року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію члена Вченої ради, старшого 

наукового співробітника групи забезпечення навчального процесу 

Плаксіна А. А., про результати складання літньої екзаменаційної сесії 

2014/2015 навчального року, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Начальникам кафедр, факультетів, курсів розглянути підсумки літньої 

екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року на засіданнях кафедр, зборах 

особового складу факультетів, курсів. 

2. Начальникам факультетів забезпечити, з метою підвищення результатів 

складання екзаменів та покращання успішності, своєчасне відпрацювання 

курсантами пропущених занять та отриманих незадовільних оцінок. 

3. Начальникам кафедр і факультетів щомісячно, за участю науково-

педагогічних працівників, на зборах факультетів заслуховувати курсантів, які 

безвідповідально ставляться до опанування навчальною програмою. 

4. Старшому науковому співробітнику групи забезпечення навчального 

процесу Плаксіну А. А. постійно інформувати на оперативних нарадах при 

начальникові інституту про стан поточної успішності та ліквідації 

невідпрацьованих пропусків занять та незадовільних оцінок. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Вченої ради, заступника начальника інституту з навчально-методичної та 

наукової роботи, доцента Калюка О.М. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова  
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Про підсумки проходження ознайомчої 

та навчальної практик курсантами  

інституту у 2014/2015 навчальному році 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію членів Вченої ради, старшого 

наукового співробітника групи забезпечення навчального процесу 

Плаксіна А. А., начальника кафедри організації охорони громадського порядку 

доцента Кулікова В. А., начальника кафедри загальновійськових дисциплін та 

фізичної підготовки кандидата юридичних наук Ткаченка О.В., про підсумки 

проходження ознайомчої та навчальної практик курсантами інституту у 

2014/2015 навчальному році,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Проходження практики курсантами ННІПФПМГБПСНГУ у 2014/2015 

навчальному році визнати таким, що відповідає вимогам МОН та МВС 

України. 

2. Начальникам кафедр, які забезпечують проведення практики слухачів і 

курсантів, (Куліков В.А., Ткаченко О.В.) ураховувати в подальшому пропозиції 

при проходженні практики:  

- з метою підвищення якості та ефективності практичної підготовки 

курсантів посилити контроль за організацією та проходженням практики,  

розглядати її стан на засіданнях кафедр у вересні 2016 року; 

- під час інструктажів загострювати увагу на важливість заходів особистої 

безпеки, відпрацювання усіх завдань плану стажування (у т. ч. додаткових), 

оформлення плану, звіту, щоденника і характеристики, табеля виходу на 

службу; 

 - забезпечити  до травня 2016 року оновлення навчально-методичних 

матеріалів для проведення практичної підготовки. 

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  

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова  
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Про проведення факультативних занять  

(тренувань, навчань) з підготовки до  

проведення охорони громадського порядку  

в період проведення місцевих виборів 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію членів Вченої ради, заступника 

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

начальника факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України 

доцента Пожидаєва А.О. про проведення факультативних занять (тренувань, 

навчань) з підготовки до проведення охорони громадського порядку в період 

проведення місцевих виборів, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Створити робочу групу (Калюк О.М., Наумець Ю.М.) з підготовки до 

проведення тактико-спеціальних навчань «Забезпечення правопорядку і 

громадської безпеки під час проведення виборчого процесу», які відбудуться 

21-22 жовтня на території інституту. 

2. Підготувати план проведення тактико-спеціальних навчань 

«Забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час проведення 

виборчого процесу» (Калюк О.М., Наумець Ю.М.) до 15 жовтня 2015 року.  

3. Забезпечити участь курсантів інституту у загальноакадемічних 

навчаннях з підготовки до проведення охорони громадського порядку в період 

проведення місцевих виборів, що відбудуться 15 жовтня. 

4.  Провести факультативні заняття (тренування, навчання) з підготовки 

до проведення охорони громадського порядку в період проведення місцевих 

виборів (Пожидаєв А.О.) протягом жовтня місяця під час проведення виїзних 

занять на полігон м.Старе. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти  на голову Вченої ради, 

начальника інституту, доцента Клачка В.М.  

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради  

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова 
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Про схвалення та рекомендацію  

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

підготовлених авторськими колективами  

методичних рекомендацій  

 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника наукової лабораторії 

з проблем громадської безпеки Костюка В.Л., про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС підготовлених авторськими 

колективами методичних рекомендацій, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених авторськими колективами методичні рекомендації: 

- «Дії працівників міліції (поліції) під час несення служби на блокпостах, 

в умовах наступу і оборони, затримання озброєних злочинців, в тому числі в 

містах, будівлях» (Сокуренко В.В., Костюк В.Л., Куліков В.А., Каверін О.В.); 

- «Діяльність міліції громадської безпеки щодо вилучення, приймання, 

обліку і зберігання вилученої та добровільно зданої зброї» (Сокуренко В.В., 

Клачко В.М., Костюк В.Л., Корж Є.М., ФедоровськаН.В., Радзівон С.М.); 

- «Протидія міліцією громадської безпеки та органами юстиції України 

правопорушенням у сфері сімейних відносин» (Костюк В.Л., Муранова В.В., 

Шумейко О.В.);  

- «Взаємодія працівників органів внутрішніх справ з громадськістю та 

ЗМІ під час забезпечення охорони громадського порядку» (Костюк В.Л., 

Мозоль В.В., ФедоровськаН.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент             В.М. Клачко 

 

Учений секретар Вченої ради  

кандидат юридичних наук                  В.В. Муранова 


