
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

 
Н А К А З  

 

26.10.2016                                       м. Київ                                                №_____ 

 

 

Про зміни у складі Вченої ради інституту 

 

 

У зв’язку з приведенням складу Вченої ради інституту у відповідність до 

вимог Положення про Вчену раду інституту та організаційно-штатними 

змінами,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу «Про затвердження складу Вченої ради 

інституту у зв’язку з організаційно-штатними змінами» від 26.02.2016 № 11. 

2. Включити до складу Вченої ради інституту: 

- начальника факультету № 2, кандидата юридичних наук Ктіторова 

Максима Олександровича. 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора інституту                              О.М. Калюк 
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Про оновлення навчально-методичного та  

матеріально-технічного забезпечення навчальних  

полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про оновлення 

навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних 

полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в інституті, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників кафедр про оновлення навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення навчальних полігонів та обладнання 

спеціалізованих аудиторій в інституті взяти до відома. 

2. Оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення навчальних полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в 

інституті проведено на належному рівні. 

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

Безпалий С.М., Іванова О.В., Троцький Р.С., Шепель С.М., Костюк В.Л.): 

3.1. Регулярно оновлювати навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення навчальних полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій.  

3.2. Продовжувати вживати заходів щодо покращення матеріально-

технічного забезпечення з метою належного освітнього процесу навчальних 

дисциплін, викладання яких забезпечуються науково-педагогічним складом 

кафедр навчально-наукового інституту № 3. 

3.3. Продовжити співпрацю з практичними підрозділами Національної 

поліції та Національної гвардії України з метою вдосконалення практичної 

складової підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.4. Під час освітнього процесу науково-педагогічним працівникам 

відпрацьовувати ситуативні завдання, пов’язані з виконанням службово-бойових 

завдань, у спецаудиторіях та навчальних полігонах для проведення практичних 

занять щодо набуття перемінним особовим складом практичних навичок.  

Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А.,  

заступника директора інституту Руденка А.І. та заступника директора інституту 

з матеріального забезпечення Бусела І.А. 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

Учений секретар  

Вченої ради                                                                                                    А.В. Сук 
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Про стан розробки та впровадження в  

освітній процес електронних дидактичних  

засобів та автоматизованих робочих місць 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про стан 

розробки та впровадження в освітній процес електронних дидактичних засобів 

та автоматизованих робочих місць, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників кафедр взяти до відома. 

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

Безпалий С.М., Іванова О.В., Троцький Р.С., Шепель С.М.): 

2.1. Активізувати роботу щодо розробки та впровадження в освітній 

процес електронних дидактичних засобів та автоматизованих робочих місць. 

2.2. Під час розробки та змістовного наповнення електронних 

дидактичних засобів навчання слідкувати за їх актуальністю та відповідністю 

вимогам сьогодення. 

2.3. Під час розробки електронних дидактичних засобів навчання 

залучати практичних працівників органів Національної поліції та Національної 

гвардії України, членів кафедр на громадських засадах для надання 

консультативної та методичної допомоги. 

2.4. Про результати виконаної роботи доповісти на засіданні Вченої 

ради інституту у січні 2017 року. 

Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про практичну складову підготовки  

фахівців для підрозділів Національної поліції,  

Національної гвардії України та шляхи її подальшого вдосконалення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр та лабораторії 

про практичну складову підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції, Національної гвардії України та шляхи її подальшого вдосконалення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників структурних підрозділів взяти до відома. 

2. Визнати участь перемінного складу інституту в діяльності 

юридичної клініки «De Jure» з надання безоплатної первинної правової 

допомоги громадянам, зокрема малозабезпеченим верствам населення, 

учасникам АТО та членам їх сімей, а також здійснення правопросвітницьких,  

просвітницько-профілактичних та профорієнтаційних заходів в ЗОШ 

Дарницького району міста Києва, як практичну складову підготовки фахівців 

для Національної поліції. 

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

Безпалий С.М., Іванова О.В., Троцький Р.С., Шепель С.М.): 

3.1. Активізувати діяльність щодо посилення практичної складової 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції та Національної 

гвардії України. 

3.2. Під час проходження навчальної та ознайомчої практик 

(стажування) забезпечити здійснення постійного контролю за їх організацією та 

якістю їх проходження. Щорічно оновлювати матеріали навчально-

методичного забезпечення навчальної та ознайомчої практик (стажування). 

3.3. Науково-педагогічному складу кафедр постійно підвищувати свій 

професійний рівень та періодично проходити стажування в практичних 

підрозділах Національної поліції та Національної гвардії України.  

3.4. Залучати працівників з практичних підрозділів Національної поліції та 

Національної гвардії України в: освітньому процесі слухачів та курсантів із 

акцентом на практичну складову; захисті результатів навчальної та ознайомчої 

практик (стажування) курсантами; науково-практичних конференціях, круглих 

столах, семінарах та інших заходах наукового характеру; підготовці підручників, 

посібників, методичних рекомендацій та інших розробок; наданні організаційно-

методичної та консультаційної допомоги викладачам кафедр інституту. 

4. Завідувачу наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної 

безпеки і порядку (Костюк В.Л.) та керівникові юридичної клініки «De Jure» 



(Куценко Д.В.) забезпечити належний контроль за діяльністю юридичної 

клініки «De Jure». 

Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про діяльність органів студентського (курсантського)  

самоврядування та покращення їх роботи 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. завідувача відділення 

соціально-гуманітарної роботи Маковецької Е.В. про діяльність органів 

студентського (курсантського)  самоврядування інституту,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

 1. Визнати організацію роботи органів студентського (курсантського) 

самоврядування в інституті такою, що в цілому відповідає вимогам Закону 

України «Про вищу освіту», Статуту Національної академії внутрішніх справ, 

Положенню «Про органи студентського (курсантського) самоврядування 

Національної академії внутрішніх справ», але потребує постійного 

вдосконалення змісту, форм і методів реалізації. 

2. Рекомендувати органам студентського (курсантського) 

самоврядування інституту: 

2.1.  Продовжувати роботу у Координаційній раді НАВС по підготовці 

Положення «Про органи студентського (курсантського) самоврядування 

Національної академії внутрішніх справ»; 

2.2.  Посилити увагу в освітній та науковій діяльності, активізувати 

цілеспрямовану індивідуальну роботу, спрямувавши її на підвищення мотивації до 

навчання, дотримання особовим складом дисципліни й законності, морально-

етичних норм поведінки на службі та у побуті, ведення здорового способу життя. 

2.3.  Забезпечити наповнення сторінок «Студентське (курсантське) 

самоврядування» на веб-сайті інституту та висвітлення інформаційних 

матеріалів про свою діяльність.  

3. Відділенню соціально-гуманітарної роботи (Дума Б.М.), командно - 

адміністративному складу факультету №1 (Перкатий Р.М., Мариніч О.І.):  

3.1. Всіляко сприяти органам студентського (курсантського) 

самоврядування в реалізації їх повноважень, створювати належні умови для 

діяльності  відповідно до п. 9 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», 

надавати практичну допомогу в організації їх роботи. 

3.2. Активізувати роботу органів курсантського самоврядування, 

залучаючи до неї якомога більшу кількість осіб перемінного складу, 

продовжувати розвиток волонтерського руху. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

інституту Руденка А.І. 
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Про стану поточної та підсумкової успішності здобувачів вищої освіти, вжиття заходів щодо 

своєчасного відпрацювання незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять, 

недопущення випадків допуску таких осіб до екзаменаційної сесії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А. про 

стану поточної та підсумкової успішності здобувачів вищої освіти, вжиття 

заходів щодо своєчасного відпрацювання незадовільних оцінок та пропусків 

навчальних занять, недопущення випадків допуску таких осіб до складання 

екзаменаційної сесії, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Завідувачам кафедр забезпечити: 

1.1. Дотримання вимог Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх 

справ, Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ, Інструкції про порядок оформлення та заповнення обліко-

звітної документації навчальних підрозділів денної та заочної форм навчання 

Національної академії внутрішніх справ. 

1.2.  Розглянути на засіданнях кафедр стан поточної та підсумкової 

успішності здобувачів вищої освіти, вжити заходи щодо своєчасного 

відпрацювання незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять, з метою 

недопущення випадків допуску таких осіб до складання екзаменаційної сесії (до 

10.12.2016). 

2. Групі забезпечення навчального процесу: 

2.1.  Забезпечити систематичний аналіз стану успішності та відвідування 

занять здобувачами вищої освіти, надання щоп’ятниці до відділу організації та 

координації освітнього процесу зведеної інформації про пропуски навчальних 

занять та отриманих незадовільних оцінок (Ковальчук Г.Є.). 

2.2. Запланувати додаткові консультації з навчальних дисциплін з яких курсанти 

мають значну кількість незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять. 

3. Начальникам курсів та відділенню соціально-гуманітарної роботи: 

3.1. Розглядати на днях дисципліни стан поточної та підсумкової успішності 

здобувачів вищої освіти, вжити заходи щодо своєчасного відпрацювання 

незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять. 

3.2. Взяти під особистий контроль курсантів, які показали низький рівень 

успішності за результатами навчання у ІV семестрі 2015/2016 н.р. 

Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А. 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС Програми стажування  

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри організації 

охорони громадського порядку Радзівона С.М. про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС Програми стажування здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра ННІ № 3 НАВС, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

Програми стажування здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра ННІ № 3 

НАВС (укладачі: Куліков В.А., Кудря В.О.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

26.10.2016     м. Київ                     протокол № 7/8 

 
Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС Програми стажування  

здобувачів вищої освіти ступеня магістра ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри організації 

охорони громадського порядку Радзівона С.М. про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС Програми стажування здобувачів 

вищої освіти ступеня магістра ННІ № 3 НАВС, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

Програми стажування здобувачів вищої освіти ступеня магістра ННІ № 3 

НАВС (укладачі: Куліков В.А., Радзівон С.М.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

26.10.2016     м. Київ                     протокол № 7/9 

 
Про схвалення та рекомендацію до друку  

на розгляд науково-методичної ради НАВС  

навчального посібника «Політична психологія» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально-

правових та психологічних дисциплін Іванову О.В. про схвалення та рекомендацію 

до друку на розгляд науково-методичної ради НАВС навчального посібника 

«Політична психологія», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати до друку на розгляд науково-методичної ради 

НАВС навчального посібника «Політична психологія», підготовленого 

завідувачем кафедри Івановою О.В. та професором кафедри Корсуном С.І. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

26.10.2016     м. Київ                    протокол № 7/10 

 
Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС програм та  

робочих програм навчальних дисциплін 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально-

правових та психологічних дисциплін Іванову О.В. про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС програм та робочих програм 

навчальних дисциплін, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програм та робочих програм навчальних дисциплін:  

«Основи психологічного консультування та терапії», «Основи психологічного 

консультування», «Інженерна психологія», «Вікова психологія», 

«Експериментальна психологія», «Психологічна служба» для підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти бакалавра з галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» за 

спеціальністю 6.030102 «Психологія» для підрозділів НГУ; 

«Основи психологічного супроводження СБД НГУ», «Порівняльна 

психологія», «Психофізіологія» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

бакалавра з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

053 «Психологія» для підрозділів НГУ; 

«Судові та правоохоронні органи України», «Історія держави та права 

України», «Історія держави та права зарубіжних країн» для підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти бакалавра з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» для підрозділів НГУ; 

«Філософія» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавра з 

галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» та для підготовки 

фахівців ступеня вищої освіти бакалавра з галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» для підрозділів НГУ. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 


