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Про затвердження складу Вченої ради
інституту у зв’язку з організаційноштатними змінами

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради інституту,
доцента Клачка В.М.,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Виключити зі складу Вченої ради інституту фахівця відділення
соціально-гуманітарної роботи Здрілько Антоніну Дмитрівну;
начальника навчального центру підготовки працівників ОВС при УМВС
України у Вінницькій області Мерзлікіна Сергія Васильовича;
заступника начальника навчального центру підготовки працівників ОВС
при УМВС України у Чернігівській області Погибу Сергія Миколайовича.
2.
Затвердити головою Вченої ради інституту, директора навчальнонаукового інституту № 3, кандидата педагогічних наук, доцента Клачка
Володимира Миколайовича.
3.
Затвердити заступником голови Вченої ради інституту, заступника
директора інституту з навчально-методичної та наукової роботи, кандидата
юридичних наук, доцента Калюка Олексія Миколайовича.
4.
Затвердити ученим секретарем Вченої ради інституту, старшого
викладача кафедри організації охорони громадського порядку, кандидата
юридичних наук Чиж Юлію Володимирівну.
5.
Затвердити членів Вченої ради інституту:
заступника директора інституту Наумця Юрія Миколайовича;
начальника факультету підготовки фахівців для Національної
гвардії України, кандидата військових наук, доцента Пожидаєва Андрія
Олександровича;
заступника начальника факультету з навчально-методичної та
наукової роботи, кандидата юридичних наук Ктіторова Максима
Олександровича;
провідного фахівця факультету № 1 Руденка Андрія Івановича;
старшого наукового співробітника групи забезпечення навчального
процесу Плаксіна Андрія Анатолійовича;
завідувача кафедри тактико-спеціальної підготовки, кандидата
психологічних наук Каверіна Олександра Васильовича;
завідувача кафедри організації охорони громадського порядку,
кандидата юридичних наук, доцента Кулікова Володимира Анатолійовича;

завідувача кафедри загально-правових та психологічних дисциплін,
кандидата юридичних наук, доцента Дручек Олену Василівну;
начальника кафедри загальновійськових дисциплін та фізичної
підготовки, кандидата юридичних наук Ткаченка Олександра Вікторовича;
начальника кафедри тактичної підготовки військ Троцького
Руслана Сергійовича;
професора кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки,
доцента Журавля Олександра Володимировича;
професора кафедри юридичної психології, доктора психологічних
наук, професора Медведєва Володимира Степановича;
професора кафедри тактико-спеціальної підготовки, кандидата
військових наук, с.н.с. Красікова Олександра Михайловича;
доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки, кандидата
психологічних наук, доцента Молотая Валерія Анатолійовича;
доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки, кандидата
військових наук, доцента Свинаренка Валерія Васильовича;
доцента кафедри організації охорони громадського порядку,
кандидата юридичних наук, доцента Фещенко Лесю Олександрівну;
доцента кафедри організації охорони громадського порядку,
кандидата юридичних наук, доцента Радзівона Сергія Миколайовича;
завідувача відділення соціально-гуманітарної роботи Думу Богдана
Миколайовича;
методиста вищої категорії навчально-методичного відділу,
кандидата військових наук Лисенка Сергія Васильовича;
курсанта 3 курсу факультету підготовки фахівців для Національної
гвардії України Джафарова Дмитра Миколайовича;
курсанта 3 курсу факультету № 1 навчально-наукового інституту
№ 3 Школьнікова Владислава Ігоровича.
6.
Зобов’язати ученого секретаря до 01.03.2016 оновити інформацію
на сторінках «Вчена рада» веб-сайту інституту.
Контроль за виконанням рішення покласти на директора навчальнонаукового інституту № 3, доцента Клачка В.М.
Голова Вченої ради
доцент
Учений секретар
Вченої ради

В.М. Клачко
Ю.В. Чиж
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Про стан та перспективи подальшого
розвитку
спортивно-масової
та
фізкультурно-оздоровчої
роботи
в
інституті

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри Журавля
О.В. про стан та перспективи подальшого розвитку спортивно-масової та
фізкультурно-оздоровчої роботи в інституті,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Визнати стан спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої
роботи в інституті задовільним.
2.
Професорові кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки
(Журавель О.В.):
2.1. Відповідно до Плану-календарю спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих заходів НАВС на 2015-2016 навчальний рік взяти
участь у змаганнях різного рівня.
2.2. Продовжити проведення додаткових та факультативних занять з
курсантами за окремим графіком.
2.3. Затвердити нові графіки роботи спортивних секцій інституту.
2.4. Постійно координувати спортивно-масову та фізкультурнооздоровчу роботи інституту.
3.
Підготувати з числа курсантів інституту показову групу для
виступів в урочистостях академії (Журавель О.В., Руденко А.І.).
4.
Провести у травні 2015-2016 н.р. інструкторсько-методичне заняття
з курсовою ланкою факультету № 1 (Журавель О.В., Руденко А.І.).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора
інституту з навчально-методичної та наукової роботи, доцента Калюка О.М.
Голова Вченої ради
доцент
Учений секретар
Вченої ради

В.М. Клачко
Ю.В. Чиж
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Про результати зимової екзаменаційної
сесії 2015/2016 н.р. та поточну успішність
здобувачів вищої освіти

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового
співробітника групи забезпечення навчального процесу Плаксіна А.А. та
начальника навчально-методичного відділу Бузюрову Т.О. про результати
зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. та поточну успішність здобувачів
вищої освіти,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Інформацію взяти до відома.
2.
Питання поточної успішності курсантів інституту щомісячно
розглядати на засіданнях Вченої ради інституту.
3.
Керівникам кафедр (Куліков В.А., Журавель О.В.):
3.1. Провести моніторинг рівня знань здобувачів вищої освіти
випускних курсів після їх прибуття зі стажування з навчальних дисциплін, які
виносяться на атестацію.
3.2. Підготувати навчально-методичні матеріали для проведення
атестації здобувачів вищої освіти.
4.
Вказати начальникові факультету підготовки фахівців для
Національної гвардії України (Пожидаєв А.О.) на дотриманні нормативних
документів, що регламентують освітній процес у підрозділах із специфічними
умовами навчання.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора
інституту з навчально-методичної та наукової роботи, доцента Калюка О.М.
Голова Вченої ради
доцент
Учений секретар
Вченої ради

В.М. Клачко
Ю.В. Чиж
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Про схвалення та рекомендацію
на розгляд науково-методичної ради
НАВС 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
«Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції»
(3 курс, укладач Чиж Ю.В.), «Організація охорони публічного порядку» (3
курс, укладач Куліков В.А.), «Організація роботи підрозділів превентивної
діяльності Національної поліції» (2 курс, укладач Горбунова О.Ю.),
«Організація роботи служби дільничних офіцерів поліції» (3 курс, укладач
Фещенко Л.О.).
Голова Вченої ради
доцент
Учений секретар
Вченої ради

В.М. Клачко
Ю.В. Чиж
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Про
підсумки
проходження
стажування курсантами факультету
підготовки фахівців для Національної
гвардії України

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчальнометодичного відділу Бузюрову Т.О. про підсумки проходження стажування
курсантами факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Інформацію про захист результатів стажування курсантів
факультету № 2 у 2016 році взяти до відома. Відповідну інформацію внести до
облікових навчальних карток курсантів (Бузюрова Т.О.).
2.
Вимагати від курсантів більш конкретного звітування перед
керівниками стажування про виконану ними особисто роботу впродовж
періоду проходження практичного навчання.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора
інституту з навчально-методичної та наукової роботи, доцента Калюка О.М.
Голова Вченої ради
доцент
Учений секретар
Вченої ради

В.М. Клачко
Ю.В. Чиж

