
 

РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України  

Національної академії внутрішніх справ 
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Про виконання навчальних планів  

підготовки фахівців курсантами  

випускних курсів інституту та їх допуск  

до державної атестації. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

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

виконання навчальних планів підготовки фахівців курсантами випускних 

курсів інституту та їх допуск до державної атестації,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати що курсантами третього курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки вимоги навчального 

плану для ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки 

«Правоохоронна діяльність» (6.030402) виконано у повному обсязі.  

3. За результатами навчання та за умов успішної атестації 

рекомендувати для отримання диплому з відзнакою 16 курсантів, а саме: 

 

1. Будаква Артем Андрійович. 

2. Будаква Олена Євгенівна. 

3. Пасько Ігор Васильович. 

4. Ремез Олена Леонідівна. 

5. Самойленко Катерина Василівна. 

6. Зборовська Наталія Олександрівна. 

7. Пустовойт Анастасія Анатоліївна. 

8. Фільченко Юлія Вячеславівна. 

9. Агєєва Ганна Володимирівна. 

10.Бойко Віталій Олегович. 

11. Волков Станіслав Олексійович. 

12.Іванов Володимир Вячеславович. 

13. Литвин Ілона Юріївна. 

14. Осипенко Катерина Андріївна. 

15. Осипова Анастасія Валентинівна. 

16. Побережна Оксана Олександрівна. 

 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  
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Про підготовку дисертаційних  

досліджень на кафедрах інституту. 

 

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 наукової лабораторії з проблем громадської безпеки 

Костюка В.Л. про підготовку дисертаційних досліджень на кафедрах 

інституту, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Безпосереднім керівникам (Коба О.В., Костюк В.Л.) сприяти 

здобувачам наукових ступенів (Троцький Р.С., Жук О.М.) у можливості 

написання роботи, за необхідності надавати бібліотечний день. 

3. Безпосереднім керівникам (Коба О.В., Костюк В.Л.) 

щоквартально заслуховувати здобувачів наукових ступенів (Троцький Р.С., 

Жук О.М.) про підготовку дисертаційних досліджень на засіданнях кафедр, 

лабораторій інституту. 

4. Начальникам кафедр та лабораторій інституту попередити 

підлеглих працівників щодо унеможливлення викладання і зайняття 

науковою діяльністю без наукових ступенів. Надати термін до 1.12.2015 р. 

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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Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 
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Про підсумки проходження стажування  

курсантами випускного курсу факультету  

підготовки фахівців для підрозділів міліції  

громадської безпеки. 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Плаксіна А. А., 

начальника кафедри організації охорони громадського порядку 

Кулікова В. А., про підсумки проходження стажування курсантами 

випускного курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Проходження стажування курсантами ННІПФПМГБПСНГУ у 2015 

навчальному році визнати таким, що відповідає вимогам МОН та МВС 

України. 

2. Враховувати пропозиції в подальшому при проходженні стажування:  

- з метою підвищення якості та ефективності практичної підготовки 

курсантів посилити контроль за організацією та проходженням стажування. 

Стан вивченої роботи розглядати на засіданнях кафедри (грудень 2015 року – 

квітень 2016 року); 

- продовжувати здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

посилення взаємодії з комплектуючими органами при проходженні 

курсантами стажування (грудень 2015 року – квітень 2016 року); 

- під час інструктажів загострювати увагу на важливість відпрацювання 

усіх завдань плану стажування (в т. ч. додаткових завдань), оформлення 

плану, звіту, щоденника і характеристики, табеля виходу на службу, терміни 

здавання матеріалів практики (грудень 2015 року); 

- під час інструктажів проходження стажування звернути увагу на 

заходи особистої безпеки (грудень 2015 року); 

- забезпечити щорічне своєчасне оновлення навчально-методичних 

матеріалів для проведення практичної підготовки (грудень 2015 року). 

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 
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Про надання ДКЗ пропозицій щодо кандидатур із числа курсантів на здобуття академічних 

стипендій Президента України і Кабінету Міністрів України, та іменної стипендії 

Верховної Ради України за результатами літньої екзаменаційної сесії відповідно до 

встановленої квоти. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

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

наукового співробітника групи забезпечення навчального процесу 

Плаксіна А. А., про надання ДКЗ пропозицій щодо кандидатур із числа 

курсантів на здобуття академічних стипендій Президента України і Кабінету 

Міністрів України, та іменної стипендії Верховної Ради України за 

результатами літньої екзаменаційної сесії відповідно до встановленої квоти, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Надати ДКЗ пропозиції щодо наступних кандидатур із числа 

курсантів на здобуття академічних стипендій Президента України і Кабінету 

Міністрів України, та іменної стипендії Верховної Ради України за 

результатами літньої екзаменаційної сесії відповідно до встановленої квоти: 

Андрусик Т.В. (21 н.г. факультету громадської безпеки) - на здобуття 

академічної стипендії Президента України; 

Чибиряк М.С. (23 н.г. факультету громадської безпеки) - на здобуття 

іменної стипендії Верховної Ради України;  

Школьніков В. І. (27 н.г. факультету громадської безпеки) - на здобуття 

академічної стипендії Кабінету Міністрів України. 

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 

проходження навчальної практики курсантами третього року навчання факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної гвардії України 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загальновійськової 

кафедри Ткаченка О.В., про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-

методичної ради НАВС програми проходження навчальної практики 

курсантами третього року навчання факультету підготовки фахівців для 

підрозділів Національної гвардії України, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програми проходження навчальної практики курсантами третього року 

навчання факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної 

гвардії України (авт. кол. Куліков В.А., Ктіторов М.О., Ткаченко О.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради              В.В. Муранова 

 

 

 

 

 


