
РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3  

Національної академії внутрішніх справ 

 

27.01.2016      м. Київ                протокол № 1/1 

 
Про стан і подальше покращення кадрового забезпечення, дисципліни та законності серед 

особового складу інституту, протидії корупції у I півріччі 2014/2015 н. р. та заходи щодо їх 

зміцнення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію фахівця відділення соціально-

гуманітарної роботи Здрілько А.Д., про стан і подальше покращення 

кадрового забезпечення, дисципліни та законності серед особового складу 

інституту, протидії корупції у I півріччі 2014/2015 н. р. та заходи щодо їх 

зміцнення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1.  Постійно інформувати особовий склад інституту про вимоги 

нормативних документів Міністерства внутрішніх справ України, ректорату 

академії з питань дисципліни та законності, про зміни в антикорупційному 

законодавстві. 

2. Щомісячно розглядати питання дотримання особовим складом 

службової дисципліни та внутрішнього порядку на оперативних нарадах при 

начальникові інституту, при проведені Днів дисципліни, на засіданнях 

курсантського самоврядування. За необхідності вносити пропозиції 

керівництву академії стосовно розгляду осіб постійного та перемінного 

особового складу інституту на засіданні Комісії з етики та службової 

дисципліни НАВС. 

3. Керівникам структурних підрозділів інституту: 

3.1. Систематично здійснювати контроль за діяльністю підлеглого 

особового складу упродовж робочого часу, виключити випадки порушень 

вимог Положення про організацію внутрішнього розпорядку НАВС, 

перепускного режиму, КУпП. При проведенні інструктажів постійного та 

перемінного складу приділяти увагу питанням дотримання дисципліни і 

законності, підвищення пильності під час несення служби у добових нарядах, 

а також забезпечення особистої безпеки. 

3.2. Продовжувати практику відвідування помешкань курсантів з 

метою вивчення їх житлово-побутових умов, постійного контролю за їх 

поведінкою поза межами навчального закладу.  

3.3. Постійно здійснювати контроль за відвідуванням особовим 

складом навчальних занять, не допускати безпідставних пропусків занять. 

3.4 Продовжувати роботу з молодшими командирами щодо належного 

виконання своїх службових обов’язків. 



3.5. Перед виїздом курсантів інституту на стажування, відбуттям у 

чергову канікулярну відпустку проводити детальні інструктажі щодо 

культури поведінки, особистої безпеки, транспортної дисципліни. 

4. За фактами грубих порушень службової дисципліни особовим 

складом інституту проводити службові розслідування відповідно до вимог 

наказу МВС від 12.03.2013 №230 «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України».  

5. Командно-адміністративному та науково-педагогічному складу, 

кураторам навчальних груп особливу увагу приділяти курсантам, які входять 

до групи посиленого контролю. У цій роботі керуватися вимогами наказу 

НАВС від 18.01.2011 №18 «Про затвердження Положень про групи 

посиленого контролю з числа перемінного складу Національної академії 

внутрішніх справ».  

6. Узгодити з керівництвом Національної академії внутрішніх справ та 

відділу кадрового забезпечення можливості щотижневої роботи на території 

інституту працівника кадрового підрозділу – куратора інституту з метою 

надання необхідної допомоги з питань кадрового забезпечення.   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3  

Національної академії внутрішніх справ 

 

27.01.2016      м. Київ                протокол № 1/2 

 
Про стан співпраці ННІПФПМГБПСНГУ із закріпленими навчальними центрами 

підготовки працівників ОВС при УМВС України: у Вінницькій та у Чернігівській областях, 

й Вінницьким вищим професійним училищем ДДСО при МВС України, у IV кварталі 2015 

року та заходи щодо подальшого її вдосконалення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр Кулікова 

В.А., Каверіна О.В., в.о. завідувача кафедри Журавля О.В. про стан співпраці 

ННІПФПМГБПСНГУ із закріпленими навчальними центрами підготовки 

працівників ОВС при УМВС України: у Вінницькій та у Чернігівській 

областях, й Вінницьким вищим професійним училищем ДДСО при МВС 

України, у IV кварталі 2015 року та заходи щодо подальшого її 

вдосконалення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

  

1. Завідувачам кафедр (Куліков В.А., Каверін О.В., Журавель О.В.) 

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 

в Інституті у березні-квітні 2016 року. 

2. Завідувачу кафедри організації охорони громадського порядку 

(Куліков В.А.) залучити працівників закріплених училищ (Закерничний О.В.) 

до участі у круглому столі «Діяльність підрозділів поліції в умовах 

реформування правоохоронної системи», який буде проведено кафедрою 

організації охорони громадського порядку інституту № 3 НАВС (травень 

2016 року); 

1.1. залучити працівників закріплених училищ (Закерничний О.В.) до 

участі у контролі за стажуванням та практикою курсантів факультету № 1 

інституту № 3 НАВС (лютий - березень 2016 року). 

3. Завідувачу кафедри тактико-спеціальної підготовки (Каверін О.В.) 

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 наступних заходів: 

3.1. супроводження стажування педагогічного складу училищ в НАВС; 

3.2. проведення спільно з педагогічним складом училищ методичних 

семінарів із забезпечення навальних занять з навчальних дисциплін кафедри; 

3.3. запросити до участі в організації та проведенні тактико-



спеціальних навчань НАВС з питань тактики дій ОВС при загостренні 

оперативної обстановки. 

4. В.о. завідувача кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

(Журавель О.В.): 

4.1. забезпечити стажування та підвищення педагогічної майстерності 

педагогічних працівників Вінницького вищого професійного училища ДДСО 

при МВС України в НАВС; 

4.2. провести спільно з профільними кафедрами училища методичних 

семінарів та спільних засідань кафедр в режимі конференцзв’язку; 

4.3. запрошувати працівників закріпленого училища до участі в 

спортивних змаганнях; 
4.4. здійснювати обмін досвідом у площині дисциплін, які 

викладаються кафедрою вогневої та спеціальної фізичної підготовки. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 
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Національної академії внутрішніх справ 
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Про стан та перспективи подальшого розвитку матеріально-технічної бази, яка 

використовується в освітньому процесі інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступників директора 

інституту Калюка О.М. та Бусела І.А, начальника факультету підготовки 

фахівців для НГУ Пожидаєва А.О., про стан та перспективи подальшого 

розвитку матеріально-технічної бази, які використовуються в освітньому 

процесі інституту, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. З метою забезпечення раціонального використання електроенергії, 

води, теплової енергії та розвитку матеріально-технічної, бази, яка буде 

використовуватися в освітньому процесі: 

2.1. запланувати проведення заміни електрообладнання їдалень на 

менш енергоспоживаюче; 

2.2. забезпечити освітлення території, аудиторій, гуртожитків та 

робочих кабінетів з використанням енергозберігаючих технологій 

(енергозберігаючі лампи, фотоелементи на вимикачі світла); 

2.3. розвести на окремі шлейфи вимикачі освітлення великих 

приміщень загального користування для забезпечення освітлення тільки в 

необхідних об’ємах; 

2.4. розглянути можливість закупівлі мультимедійних проекторів в 

навчальні аудиторію;  

2.5. вивчити технічну можливість щодо збільшення кількості 

комп’ютерних класів та оргтехніки в навчально-науковому інституті №3 з 

метою вдосконалення освітнього процесу; 

2.6. з метою покращення матеріально-технічного забезпечення 

стрілецького тиру інституту збільшити кількість пістолетів марки ПМ-9 та 

стрілецьких мішеней поясна № 2а та грудна № 4; 

2.7. з метою покращення навчального процесу та умов роботи 

наукового-педагогічного складу кафедри вогневої та спеціальної фізичної 

підготовки обладнати кабінети кафедри мережею «Інтернет». 

3. Керівникам факультетів (Пожидаєв А.О., Наумець Ю.М.) спільно із 

заступником директора інституту Буселом І.А. до квітня 2016 року визначити 

плани та обсяги проведення ремонтних робіт спортивних містечок інституту. 

4. До кінця 2 навчального семестру 2015-2016 н.р. (Каверін О.В.) 

розробити навчально-методичні матеріали для створення спеціалізованої 



аудиторії кафедри тактико-спеціальної підготовки.   

Контроль за виконанням рішення покласти на заступників директора 

інституту, доцента Калюка О.М., Бусела І.А., Наумця Ю.М. та 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 стан виконання прийнятих Вченою радою інституту  

рішень у ІІ-півріччі 2015 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої 

ради інституту Чиж Ю.В., про стан виконання прийнятих Вченою радою 

інституту рішень у ІІ-півріччі 2015 року, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати роботу Вченої ради інституту та стан виконання прийнятих 

Вченою радою інституту рішень у ІІ-півріччі 2015 року задовільною. 

2. Керівникам структурних підрозділів (Пожидаєв А.О., Руденко А.І., 

Плаксін А.А., Куліков В.А., Каверін О.В., Журавель О.В., Ткаченко О.В., 

Дручек О.В., Троцький Р.С., Костюк В.Л.) під час підготовки проектів рішень 

формулювати рішення практичного спрямування із зазначенням виконавців та 

термінів виконання; 

2.1. враховувати вимоги наказу МВС України від 27.07.2012 № 650 

«Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС 

України». 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

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

та 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 схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

Програми державної атестації здобувачів вищої освіти  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри Троцького 

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

НАВС Програми державної атестації здобувачів вищої освіти навчальної 

дисципліни «Тактична підготовка військ», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри тактичної підготовки 

військ Програму державної атестації здобувачів вищої освіти факультету 

підготовки фахівців для Національної гвардії України з навчальної 

дисципліни «Тактична підготовка військ» (4 курс, напрям підготовки 

«Правознавство», укладачі колектив кафедри). 

 

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  

Програми державної атестації здобувачів вищої освіти  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри Ткаченка 

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

НАВС Програми державної атестації здобувачів вищої освіти навчальної 

дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 
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