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Про зміни у складі Вченої ради інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Вченої 

ради інституту, доцента Калюка О.М.,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Вивести зі складу Вченої ради інституту наукового співробітника 

наукової лабораторії з проблем громадської безпеки, кандидата юридичних 

наук Муранову Віру Володимирівну; 

декана факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки та психологічної служби Перкатого Романа 

Миколайовича; 

начальника кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки, 

доцента Закорко Івана Павловича; 

начальника відділення соціально-гуманітарної роботи Маковецьку 

Еліонору Валентинівну. 

2. Включити до складу Вченої ради інституту заступника декана 

факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки 

та психологічної служби Руденка Андрія Івановича; 

виконуючого обов’язки завідуючого кафедри вогневої та спеціальної 

фізичної підготовки, доцента Журавля Олександра Володимировича; 

фахівця начальника відділення соціально-гуманітарної роботи 

Здрілько Антоніну Дмитрівну; 

призначити ученим секретарем Вченої ради інституту старшого 

викладача кафедри організації охорони громадського порядку, кандидата 

юридичних наук Чиж Юлію Володимирівну. 

Контроль за виконанням рішення покласти на директора навчально-

наукового інституту № 3, доцента Клачка В.М. 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                    Ю.В. Чиж 
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Про підсумки наукової діяльності кафедр та наукових лабораторій інституту у 2015 році, 

виконання підрозділами інституту заходів, передбачених планом НД і ДКР НАВС на 2015 

рік та схвалення пропозицій до плану НД і ДКР НАВС на 2016 рік. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр Кулікова 

В.А., Каверіна О.В., Дручек О.В., завідувача лабораторії Костюка В.Л., в.о. 

завідувача кафедри Журавля О.В., начальників кафедр Троцького Р.С. та 

Ткаченка О.В., про підсумки виконання плану НД і ДКР НАВС на 2015 рік та 

пропозиції на 2016 рік,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

  

1. Визнати роботу виконання плану НД і ДКР НАВС на 2015 рік 

структурними підрозділами інституту в цілому задовільною. 

2. Схвалити пропозиції до Плану НД і ДКР НАВС на 2016 рік за 

встановленою процедурою. 

3. Керівникам структурних підрозділів (Куліков В.А., Каверін О.В., 

Дручек О.В., Троцький Р.С., Костюк В.Л., Ткаченко О.В., Журавель О.В.) 

суворо дотримуватися термінів виконання наукових досліджень, що 

передбачені Планом НД і ДКР НАВС на 2016 рік. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

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

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                    Ю.В. Чиж 
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Про стан виконання Комплексної цільової програми національно-патріотичного, 

морально-етичного та культурно-естетичного виховання особового складу НАВС на 2013-

2015 роки особовим складом інституту та заходи з подальшого покращання зазначених 

напрямів роботи 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника відділення соціально-гуманітарної роботи         

Здрілько А.Д. про стан виконання Комплексної цільової програми 

національно-патріотичного, морально-етичного та культурно-естетичного 

виховання особового складу НАВС на 2013-2015 роки, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Передбачені заходи Комплексною цільовою програмою на 2013-2015 

роки вважати в цілому виконаними. 

3. Керівникам навчальних та структурних підрозділів (Здрілько А.Д.): 

3.1. Довести Комплексну цільову програму на 2016-2018 роки до 

особового складу та забезпечити її виконання. 

3.2. Всебічно долучати до виконання Комплексної програми керівників 

державних установ та організацій, працівників культурних та медичних 

установ, ветеранів ОВС, курсантів. 

3.3. Звіт про виконання програми двічі на рік подавати для 

узагальнювати до відділу виховної роботи НАВС та розглядати на Вченій 

раді інституту. 

4. ФПФНГУ (Пожидаєв А.О.), ФПФПМГБ (Руденко А.І.) впродовж 

грудня-березня 2015-2016 років посилити профорієнтаційну роботу в 

загальноосвітніх школах, військових частинах, через засоби масової 

інформації із залученням курсантів та науково-педагогічного складу; 

5. ФПФПМГБ (Руденко А.І.) посилити контроль за курсантами, які 

перебувають у канікулярній відпустці. З цією метою скласти графік відзвону 

курсантів, телефонного зв’язку з батьками курсантів, про відповідним чином 

інформувати керівництво інституту. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 



інституту Наумця Ю.М. та заступника директора інституту – начальника 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України, доцента 

Пожидаєва А.О.  

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                                                                                     Ю.В. Чиж  
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Про підготовку дисертаційних досліджень на кафедрах інституту. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр Кулікова 

В.А., Каверіна О.В., Дручек О.В., завідувача лабораторії Костюка В.Л., в.о. 

завідувача кафедри Журавля О.В.. начальників кафедр Троцького Р.С. та 

Ткаченка О.В., про підготовку дисертаційних досліджень на кафедрах 

інституту 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Безпосереднім керівникам сприяти здобувачам наукових ступенів 

(Троцький Р.С., Ковтонюк Д.О., Ліщук Б.В., Ліщука Б.В..) у можливості 

написання роботи, за необхідності надати бібліотечний день. 

3. Керівникам структурних підрозділів інституту активізувати роботу 

щодо підготовки наукових досліджень особовим складом інституту.  

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

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

та заступника директора інституту – начальника факультету підготовки 

фахівців для Національної гвардії України, доцента Пожидаєва А.О.  

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                     Ю.В. Чиж 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3  

Національної академії внутрішніх справ 

 

23.12.2015      м. Київ                  протокол № 11 
 

Про підсумки складання курсантами інституту  

зимової екзаменаційної сесії 2014\2015 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника Плаксіна А.А.,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1.  Результати складання екзаменаційної сесії здобувачами вищої 

освіти рівнів бакалавр та магістр факультету підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки та психологічної служби у першому 

півріччі 2015-2016 навчального року взяти до відома. 

2. У термін до 25.12.2015 результати складання екзаменаційної сесії 

здобувачами вищої освіти рівнів бакалавр та магістр факультету підготовки 

фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та психологічної служби 

у першому півріччі 2015-2016 навчального року узагальнити та направити до 

НМЦ НАВС (Плаксін А.А.). 

3. У встановленому порядку підготувати та затвердити графік 

ліквідації отриманих незадовільних оцінок та організувати його виконання до 

початку нового навчального семестру (Плаксін А.А.). 

4. У термін до березня 2016 року результати складання 

екзаменаційної сесії здобувачами вищої освіти рівнів бакалавр та магістр 

факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки 

та психологічної служби обговорити на засіданнях кафедр та на загальних 

зборах курсів, факультету (керівництво кафедр, факультету). 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

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

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                      Ю.В. Чиж 
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Про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

навчальних та робочих програм навчальних дисциплін  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри Кулікова 

В.А. про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради 

НАВС навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри організації охорони 

громадського порядку навчальних та робочих програм навчальних дисциплін 

«Діяльність міліції громадської безпеки» (2 курс, укладач Горбунова О.Ю.), 

«Режим секретності» (2 курс, укладач Радзівон С.М.), «Практикум зі 

складання адміністративно-процесуальних документів» (2 курс, укладач Чиж 

Ю.В.), «Організація роботи служби дільничних інспекторів міліції» (3 курс, 

укладач Фещенко Л.О.), «Організація охорони громадського порядку» (3 

курс, укладач Куліков В.А.). 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                    Ю.В. Чиж 
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Про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

навчальних та робочих програм навчальних дисциплін  
  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри Дручек 

О.В. про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради 

НАВС навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри загально-правових та 

психологічних дисциплін  навчальних та робочих програм навчальних 

дисциплін: «Історія держави та права України» (1 курс, напрям підготовки 

«Правознавство», укладач Дручек О.В.), «Історія держави та права 

зарубіжних країн» (1 курс, напрям підготовки «Правознавство», укладач 

Дручек  О.В.); «Філософія» (1 курс, напрям підготовки «Правознавство», 

«Психологія», укладач Кондратюк-Антонова Т.В.); Політологія (1, 3 курс, 

напрям підготовки «Правознавство»,  «Психологія», укладач Кондратюк-

Антонова Т.В.); «Основи економічної теорії» (1 курс, напрям підготовки 

«Правознавство», укладач Кондратюк-Антонова Т.В.); «Судові та 

правоохоронні органи України» (1 курс, напрям підготовки «Правознавство», 

укладач Галай В.О.); «Кримінально-виконавче право» (3 курс, напрям 

підготовки «Правознавство», укладач Шапортова Н.І.); «Психофізіологія» (1 

курс, напрям підготовки «Психологія», укладач Захаренко Л.М.); «Клінічна 

психологія» (3 курс, напрям підготовки «Психологія», укладач Захаренко 

Л.М.); «Патопсихологія» (3 курс, напрям підготовки «Психологія», укладач 

Захаренко Л.М.); «Педагогічна психологія»  (3 курс, напрям підготовки 

«Психологія»,  укладач Захаренко Л.М.); «Практикум із загальної психології» 

(1-2 курс, напрям підготовки «Психологія», укладач Новікова К.М.); 

«Психологічний спецпрактикум» (3 курс, напрям підготовки «Психологія», 

укладач Бархаленко Є.В.); «Психологічна служба» (4 курс, напрям 

підготовки «Психологія», укладач Бархаленко Є.В.); «Диференціальна 

психологія» (3 курс, напрям підготовки» Психологія», укладач  Бархаленко 

Є.В.). 
 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 
 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                     Ю.В. Чиж 
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Про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

навчальних та робочих програм навчальних дисциплін  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри Троцького 

Р.С. про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради 

НАВС навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри тактичної підготовки 

військ навчальних та робочих програм навчальних дисциплін: «Екологія» (3 

курс, напрям підготовки «Психологія», укладачі Кондратюк-Антонова Т.В, 

Саунін Р.С.); «Основи підприємницької діяльності» (3 курс, напрям 

підготовки «Психологія», укладачі Кондратюк-Антонова Т.В, Саунін Р.С.). 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                     Ю.В. Чиж 

 

 


