
РІШЕННЯ 

вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 
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Про стажування науково-педагогічних 

працівників інституту в практичних 

підрозділах та ВНЗ України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр та наукової 

лабораторії про стажування науково-педагогічних працівників інституту в 

практичних підрозділах та ВНЗ України,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати підсумки проходження стажування науково-педагогічних 

працівників інституту в практичних підрозділах ОВС та вищих навчальних 

закладах України такими, що відповідають вимогам МОН та МВС України. 

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

Журавель О.В., Ткаченко О.В., Троцький Р.С., Костюк В.Л., Дручек О.В.): 

2.1. Підготувати та надати до відділу організації та координації 

освітнього процесу академії пропозиції щодо проходження стажування в 

практичних підрозділах Національної поліції, Національної гвардії України та 

профільних вищих навчальних закладах у 2016-2017 н.р. науково-

педагогічними працівниками.  

2.2. З метою посилення практичної складової освітнього процесу та 

вироблення професійних компетентностей перемінним складом забезпечити 

реалізацію підсумків стажування науково-практичних працівників в освітній 

процес та наукову діяльність. 

3. Науково-педагогічним працівникам по закінченню стажування 

звітувати на засіданнях вченої ради інституту.   

4. Відповідальним за планування освітнього процесу (Ктіторов М.О., 

Плаксін А.А.) при плануванні розкладів занять вжити заходів не залучення до 

освітнього процесу наукового-педагогічних працівників в період проходження 

стажування. 

5. 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 
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Про результати та вдосконалення 

наукової роботи курсантів і слухачів 

інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про 

результати та вдосконалення наукової роботи курсантів і слухачів інституту,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Результати наукової роботи курсантів і слухачів інституту вважати 

успішними.  

2. Продовжити в 2016-2017 навчальному році співпрацю науково-

педагогічних працівників інституту в науковій діяльності та залучення 

курсантів і слухачів у даному напрямку.  

3. За результатами наукових здобутків курсантів і слухачів 

інституту, а також активним учасників наукової діяльності підрозділу, 

вирішувати питання про вжиття заохочувальних заходів. 

4. Започаткувати практику залучення слухачів інституту до участі в  

авторських колективах кафедр та наукової лабораторії при написанні 

методичних, навчальних та практичних розробок.   

5. Науково-педагогічним працівникам при підведенні підсумків 

успішності навчання за навчальними дисциплінами здобувачів вищої освіти 

враховувати результати наукової діяльності.  

6. Звернути увагу на необхідності участі курсантів і слухачів 

інституту в наукових заходах, які проводяться в інших ВНЗ України. 

7. Керівникам наукових гуртків кафедр інституту при затвердженні 

тематики наукових робіт основним критерієм вважати їх актуальність та 

зв'язок з практичною діяльністю підрозділів Національної поліції та 

Національної гвардії України. 

8. Вирішити питання про надання курсантам і слухачам, які активно 

займаються науковою діяльність та претендують на диплом з відзнакою, 

можливості поза навчальний час відвідувати бібліотечні заклади міста з метою 

належного написання наукових робіт та підготовки доповідей для участі у 

наукових заходах. 

9. Запровадити нові форми проведення гурткової роботи шляхом 

організації практичних занять з практикуючими психологами, офіцерами 

психологічних служб військових частин Національної гвардії України. 

10. З метою вдосконалення наукової роботи курсантів і слухачів 

інституту під час здійснення наукових розробок впровадити практику 

залучення представників практичних підрозділів Національної гвардії України 



та Національної поліції.   

11. Вказати завідувачу кафедри спеціальної та фізичної підготовки 

Журавлю О.В. на неналежне здійснення наукової роботи курсантів та слухачів 

контролю на кафедрі та вжити заходів з метою покращання результатів роботи 

у даному напрямку в наступному навчальному році.  

12. 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 
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Про поточну успішність здобувачів 

вищої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу групи забезпечення 

навчального процесу Плаксіна А.А. та заступника начальника факультету 

Ктіторова М.О. про поточну успішність здобувачів вищої освіти, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Відповідальним за напрямком роботи (Ктіторов М.О., Плаксін 

А.А.): 

2.1. Продовжувати здійснювати аналіз успішності та навчальної 

дисципліни здобувачами вищої освіти. 

2.2. Постійно вживати заходів спрямованих на ліквідацію 

заборгованості в освітньому процесі.   

2.3. Систематично здійснювати перевірку самостійної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

3. Науково-педагогічним працівникам інституту систематично 

надавати консультаційну допомогу здобувачам вищої освіти з метою 

підвищення якості засвоєння матеріалу по навчальним дисциплінам. 

4. На засіданнях кафедр розглядати питання стану поточної 

успішності здобувачів вищої освіти та шляхи її покращання. 

5. Посилити контроль кураторів за навчальними групами щодо 

відпрацюванням ними незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять. 

6. Рекомендувати органам курсантського самоврядування інституту: 

6.1. Звертати увагу на стан успішності та підвищення мотивації до 

навчання здобувачів вищої освіти, проведення індивідуально-виховної роботи 

з ними. 

6.2. Вживати до осіб, які несумлінно ставляться до навчання 

упереджувальні заходи реагування. 

7. 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 
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Про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради 

НАВС методичних рекомендацій  

  

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, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлені авторським колективом методичні рекомендації «Особливості 

спілкування патрульних поліцейських з учасниками масових акцій при 

виникненні конфліктних ситуацій».  

 

 

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 проходження навчальної 

практики   

  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально-

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

рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС Програми 

проходження навчальної практики, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

Програму проходження навчальної практики курсантами 3 року навчання 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України за напрямом 

підготовки «Правознавство». 

 

 

Голова вченої ради 

доцент                                                                                                    В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

вченої ради                         Ю.В. Чиж 

 

 


