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Про шляхи вдосконалення освітнього процесу під  

час підготовки фахівців для підрозділів превентивної  

діяльності Національної поліції та підрозділів Національної гвардії України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про шляхи 

вдосконалення освітнього процесу під час підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції та підрозділів Національної 

гвардії України, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати освітній процес під час підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції та підрозділів Національної 

гвардії України в інституті таким, що в цілому відповідає вимогам нормативно-

правових актів МОН, МВС, НП України та ГУ НГ України, та потребує 

постійного вдосконалення. 

2. Науково-педагогічному складу інституту для вдосконалення 

освітнього процесу під час підготовки фахівців для превентивної діяльності 

Національної поліції та підрозділів Національної гвардії України: 

2.1. Продовжити виїзні заняття з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрами інституту до практичних підрозділів Національної 

поліції України та підрозділів Національної гвардії України та взаємодію з 

іншими правоохоронними органами. 

2.2. Залучати до проведення навчальних занять працівників профільної 

служби, територіальних підрозділів поліції, установ та організацій, які 

взаємодіють із Національною поліцією України та Національної гвардії 

України, практикувати проведення бінарних занять. 

2.3. При проведенні навчальних занять використовувати інтерактивні 

технології навчання, моделювати вирішення ситуативних завдань, як типових 

так і нетипових щодо практичної діяльності Національної поліції України  та 

Національної гвардії України. 

2.4. Залучати працівників практичних підрозділів Національної поліції 

України та Національної гвардії України до розробки та рецензування 

навчально-методичних матеріалів, крім того активізувати їхню участь у роботі 

наукових заходів (круглих столів, науково-практичних семінарів, науково-

практичних конференцій тощо), що проводяться за ініціатив кафедр. 

2.5. Вжити заходів, спрямованих на здійснення якісної самостійної 

підготовки здобувачів вищої освіти.  

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 перспективи діяльності  

юридичної клінічної освіти в інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії з 

проблем забезпечення публічної безпеки і порядку про перспективи діяльності 

юридичної клінічної освіти в інституті, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати, що діяльність юридичної клініки «De Jure» ННІ №3 в цілому 

відповідає вимогам законів України «Про вищу освіту», «Про безоплатну 

правову допомогу», нормативно-правових актів МОН та МВС України. 

2. Уважати одним із пріоритетних напрямів роботи юридичної клініки 

надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам бойових дій, 

зокрема, в ході Антитерористичної операції, соціально незахищеним категоріям 

громадян та особам, які тимчасово переміщені з районів військових конфліктів. 

3. Зараховувати участь здобувачів вищої освіти в роботі юридичної 

клініки при прийнятті рішень про видачу випускникам диплома з відзнакою. 

4. Науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і 

порядку (Костюк В.Л., Куценко Д.В.): 

4.1. Продовжити практику здійснення членами юридичної клініки 

«De Jure» прийому громадян (щовівторка та щочетверга з 15.30 до 16.30 год.) та 

надання первинної правової допомоги (а. 308). 

4.2. Продовжити співпрацю з громадськими приймальнями профільних 

комітетів Верховної Ради України, місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Міністерства юстиції України, іншими 

державними та недержавними організаціями з підготовки правових висновків 

за зверненнями громадян. 

4.3. Продовжити практику проведення правопросвітніх занять з 

учнівською молоддю Дарницького району м. Києва. 

4.4. Продовжити взаємодію з Асоціацією юридичних клінік України 

шляхом участі представників академії в міжвузівських і міжнародних проектах. 

4.5. Брати участь у щорічному звітуванні про проведену роботу на 

підсумковій загальноакадемічній науковій конференції, присвяченій Дню науки. 

4.6. Продовжити практику залучення здобувачів вищої освіти рівня 

«Магістр» ННІ № 3 до участі у юридичній клініці інституту. 

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 програм атестації з 

навчальних дисциплін 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально- 

правових та психологічних дисциплін Іванової О.В. про схвалення та 

рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС програм атестації з 

навчальних дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:  

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри загально-правових та 

психологічних дисциплін програм атестації з навчальних дисциплін: «Загальна 

та соціальна психологія» (4 курс, напрям підготовки «Психологія», укладач 

Іванова О.В., Ніколенко Д.О.), «Психодіагностика та основи психотерапії»       

(4 курс, напрям підготовки «Психологія», укладач Іванова О.В.,             

Ніколенко Д.О.), «Теорія держави та права, кримінальне право, кримінальний 

процес» (4 курс, напрям підготовки «Правознавство», укладач Дручек О.В.,   

Сук А.В., Сарнавський О.М.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичної ради НАВС програми 

проходження стажування курсантами 4 року 

навчання факультету № 2 - підготовки фахівців для 

Національної гвардії України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально- 

правових та психологічних дисциплін Іванової О.В. про схвалення та 

рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС програми 

проходження стажування курсантами 4 року навчання факультету № 2 - 

підготовки фахівців для Національної гвардії України, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:  

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлених науково-педагогічним складом кафедри загально-правових та 

психологічних дисциплін програми проходження стажування курсантами 4 

року навчання факультету № 2 - підготовки фахівців для Національної гвардії 

України (напрям підготовки «Психологія», укладачі Іванова О.В.,        

Ніколенко Д.О., Чижевський С.О.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про підсумки наукової діяльності кафедр та наукових лабораторій інституту у 2016 році, 

виконання підрозділами інституту заходів, передбачених планом НД і ДКР у НАВС на 2016 

рік та схвалення пропозицій до плану НД і ДКР у НАВС на 2017 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр та лабораторії 

про підсумки наукової діяльності кафедр та наукових лабораторій інституту у 

2016 році, виконання підрозділами інституту заходів, передбачених планом 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії 

внутрішніх справ на 2016 рік та схвалення пропозицій до плану науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії 

внутрішніх справ на 2017 рік, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати стан виконання плану НД і ДКР НАВС на 2016 рік 

структурними підрозділами інституту в цілому задовільним. 

2. Схвалити пропозиції до Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік. 

3. Керівникам структурних підрозділів: 

3.1.  Надати до відділу організації науково-дослідної роботи пропозиції 

до Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік за встановленою процедурою (до             

5 грудня 2016 року). 

3.2. Дотримуватися термінів виконання наукових досліджень, що 

передбачені Планом НД і ДКР НАВС на 2017 рік. 

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 схвалення та рекомендацію науково-методичною радою НАВС програму атестації 

здобувачів вищої освіти «Бакалавр» у 2017 році (набір 2013 року) комплексного екзамену з 

навчальних дисциплін: «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», «Загальна тактика», 

«Тактична підготовка військ», «Бойове застосування озброєння та військової техніки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. начальника кафедри 

загальновійськових дисциплін та фізичної підготовки  Шепеля С.І. про схвалення та 

рекомендацію науково-методичною радою НАВС програму атестації 

здобувачів вищої освіти «Бакалавр» у 2017 році (набір 2013 року) комплексного 

екзамену з навчальних дисциплін: «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», 

«Загальна тактика», «Тактична підготовка військ», «Бойове застосування 

озброєння та військової техніки», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програму атестації здобувачів вищої освіти «Бакалавр» у 2017 році (набір 2013 

року) комплексного екзамену з навчальних дисциплін: «Стрілецька зброя та 

вогнева підготовка», «Загальна тактика», «Тактична підготовка військ», 

«Бойове застосування озброєння та військової техніки». 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС мультимедійного навчального  

посібника «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри організації 

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

розгляд науково-методичної ради НАВС мультимедійного навчального 

посібника «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

мультимедійного навчального посібника «Організація роботи підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції» (укладачі: Куліков В.А.,       

Кудря В.О., Радзівон С.М., Фещенко Л.О.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС програми навчальної дисципліни  

та робочої програми навчальної дисципліни «Практикум з протидії насильству в сім’ї» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри організації 

охорони громадського порядку Фещенко Л.О. про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС програми навчальної дисципліни та 

робочої програми навчальної дисципліни «Практикум з протидії насильству в 

сім’ї», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програми навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни 

«Практикум з протидії насильству в сім’ї» (укладач: Фещенко Л.О.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС методичних 

рекомендацій: «Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі 

в підрозділи міністерства внутрішніх справ та Національної поліції»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку Костюка В.Л. про 

схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій: «Застосування комп’ютерних поліграфів при 

професійному кадровому відборі в підрозділи міністерства внутрішніх справ та 

Національної поліції», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичні рекомендації: «Застосування комп’ютерних поліграфів при 

професійному кадровому відборі в підрозділи міністерства внутрішніх справ та 

Національної поліції» підготовлені авторським колективом академії. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС програму військового 

 стажування курсантів 4-го року навчання факультету № 2 ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

підготовки військ Троцького Р.С. про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичної ради НАВС програму військового стажування курсантів 4-

го року навчання факультету № 2 ННІ № 3 НАВС, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програму військового стажування курсантів 4-го року навчання факультету № 2 

ННІ № 3 НАВС. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС програми 

навчальних та робочі програми навчальних дисциплін: «Історія війн та воєнного мистецтва», 

«Службово-бойова діяльність підрозділів», «Управління повсякденною діяльністю підрозділів», 
«Безпека життєдіяльності  та охорона праці» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

підготовки військ Троцького Р.С. про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичної ради НАВС програми навчальних та робочі програми 

навчальних дисциплін: «Історія війн та воєнного мистецтва», «Службово-

бойова діяльність підрозділів», «Управління повсякденною діяльністю 

підрозділів», «Безпека життєдіяльності  та охорона праці», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програми навчальних та робочі програми навчальних дисциплін: «Історія війн 

та воєнного мистецтва», «Службово-бойова діяльність підрозділів», 

«Управління повсякденною діяльністю підрозділів», «Безпека життєдіяльності  

та охорона праці». 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС навчального 

порадника для майбутніх фахівців Національної гвардії України «Тактика надання 

самодопомоги та взаємодопомоги під час ведення бойових дій» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

підготовки військ Троцького Р.С. про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичної ради НАВС навчального порадника для майбутніх фахівців 

Національної гвардії України «Тактика надання самодопомоги та взаємодопомоги 

під час ведення бойових дій», 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

навчального порадника для майбутніх фахівців Національної гвардії України 

«Тактика надання самодопомоги та взаємодопомоги під час ведення бойових дій». 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                             А.В. Сук 

 

 


