
РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України НАВС 

від 26 січня 2015 року, протокол № 5 
 

 

Про підсумки складання курсантами інституту  

зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року  

 

 

2. Заслухавши і обговоривши інформацію старшого наукового співробітника 

групи забезпечення навчального процесу Плаксіна А.А., про підсумки складання 

курсантами інституту зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 
1. Визнати стан складання курсантами інституту зимової екзаменаційної сесії 

в цілому задовільним, проте таким, що потребує постійного контролю. 

2. Начальникам курсів спільно з інспекторами групи забезпечення 

навчального процесу (Костюк О.М., Шута О.В., Хміль Д.М.) до 30.01.2015 

розглянути підсумки зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року на 

зборах особового складу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки, курсів. 

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

30.01.2015 провести спільно з керівництвом факультету підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки (Перкатий Р.М.) засідання кафедр з 

обговоренням результатів зимової екзаменаційної сесії з обов’язковим 

заслуховуванням курсантів, які отримали незадовільні оцінки або мали низький 

рівень успішності з екзаменаційних навчальних дисциплін, які забезпечують 

кафедри. 

4. Начальнику факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції 

громадської безпеки (Перкатий Р.М.): 

4.1. взяти під особистий контроль курсантів, які показали низький рівень 

успішності за результатами навчання у І семестрі 2014/2015 н. р.; 

4.2. про проведені заходи доповісти на засіданні Вченої ради інституту у 

лютому 2015 року; 

4.3. першочергово заохочувати курсантів навчальних груп, які зайняли перші 

місця у рейтингу успішності за результатами екзаменаційної сесії. 

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 

с.н.с.                                                                                          М.В. Пашковська 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України НАВС 

від 26 січня 2015 року, протокол № 5 
 

 

Про роботу кураторів навчальних груп інституту та  

посилення їх впливу на покращання успішності та  

навчальної дисципліни курсантів  

 
 

3. Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділення соціально-

гуманітарної роботи Маковецьку Е.В., про роботу кураторів навчальних груп 

інституту та посилення їх впливу на покращання успішності та навчальної 

дисципліни курсантів, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 
1. Командному складу факультетів (Пожидаєв А.О., Перкатий Р.М.) 

організовувати ефективну взаємодію з кураторами навчальних груп по плануванню 

та проведенню виховних заходів з перемінним особовим складом навчальних груп. 

2. Кураторам навчальних груп: 

2.1. у своїй роботі керуватись вимогами «Положення про куратора 

навчальної групи Національної академії внутрішніх справ», затвердженого наказом 

НАВС від 13.01.2014 № 21 та керуватись ним в роботі.  

2.2. Систематично приймати участь у проведені загальних зборів та «Днях 

дисципліни» в підпорядкованих навчальних групах. 

2.3. Проводити індивідуально-виховну роботу з курсантами, які мають 

низький стан поточної успішності та порушують службову дисципліну.  

2.4.  Спільно з командним складом факультетів здійснювати перевірку 

житлово-побутових умов курсантів, які проживають за межами інституту. 

 2.5. Продовжувати роботу по залученню курсантів до відвідування 

культурно-масових заходів у позанавчальний час та вихідні дні. 

2.6. 15 березня, 15 червня 2015 року подати звіт про роботу, виконану 

куратором за квартал, подавати до відділення соціально-гуманітарної роботи 

інституту для узагальнення у терміни, визначені п.4.4. Положення про куратора 

навчальної групи Національної академії внутрішніх справ; 

2.7. висвітлювати результати кураторської діяльності на сайті інституту. 

3. Протягом півріччя заслуховувати на засіданнях кафедр та підсумково на 

Вченій раді інституту питання про результати роботи кураторів. 

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 

с.н.с.                                                                                          М.В. Пашковська 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України НАВС 

від 26 січня 2015 року, протокол № 5 
 

 

Про стан співпраці ННІПФПМГБНГУ із закріпленими училищами  

професійної підготовки працівників міліції і  

навчальними центрами підготовки працівників органів  

внутрішніх справ у IV кварталі 2014 року  

та заходи щодо її подальшого вдосконалення 

 

 

4. Заслухавши і 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 IV кварталі 2014 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, 

зокрема:  

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

Підоренко Р.А.) до участі у науково-практичній конференції, яка відбудеться 

у ННІПФПМГБПСНГУ (13 березня 2015 року); 

2. Начальнику кафедри організації охорони громадського порядку 

(Куліков В.А.) залучити працівників закріплених училищ до підготовки 

навчального посібника «Збірник ситуативних завдань з протидії насильства в 

сім’ї» (травень 2015 року); 

2.1. 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.) 

відповідно до наказу НАВС від 11.11.2013 № 1511 «Про затвердження 

основних напрямів наукових досліджень НАВС на 2014-2017 роки» залучати 

викладачів училищ професійної підготовки 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 даної проблематики; 

3.1. продовжувати проводити роботу щодо збору та узагальненню 

матеріалів, емпіричної бази для підготовки посібників, методичних 

матеріалів тощо. 

3.2. у лютому 2015 року забезпечити проходження стажування 

викладача кафедри тактико–спеціальної підготовки Вінницького ПУДДСО 

Гуйвана О.О. 

4.Начальнику кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

(Закорко І.П.): 

4.1. до вересня 2015 року 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 

с.н.с.                                                                                          М.В. Пашковська 

  



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 

підрозділів міліції громадської безпеки, психологічної служби та 

Національної гвардії України НАВС 

від 26 січня 2015 року, протокол № 5 
 

 

Про обговорення та схвалення Положення про юридичну  

клініку ННІПФПМГБНГУ, складу юридичної клініки,  

План роботи юридичної клініки на І півріччя 2015 року  

та звіт про проведену роботу юридичною клінікою у ІІ півріччі 2014 року 

 

 

5. Заслухавши і обговоривши інформацію начальника наукової 

лабораторії з проблем громадської безпеки Костюка В.Л., про обговорення та 

схвалення Положення про юридичну клініку ННІПФПМГБПСНГУ, складу 

юридичної клініки, План роботи юридичної клініки на І півріччя 2015 року та 

звіт про проведену роботу юридичною клінікою у ІІ півріччі 2014 року, 

Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити Положення про юридичну клініку ННІПФПМГБПСНГУ, 

склад юридичної клініки, План роботи юридичної клініки на І півріччя 2015 

року та звіт про проведену роботу юридичною клінікою у ІІ півріччі 2014 

року. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                               В.М.Клачко 

 

 

Учений секретар  

Вченої ради 

с.н.с.                                                                                          М.В. Пашковська 

 


