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Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 
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Про зміни у складі Вченої ради інституту 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради інституту, 

доцента Клачка В.М.,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Вивести зі складу Вченої ради інституту курсанта 4 курсу 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України 

Джафарова Дмитра Миколайовича. 

2. Включити до складу Вченої ради інституту курсанта 3 курсу 

факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України Войтків 

Юрія Володимировича.  

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 
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Про стан впровадження результатів 

наукових досліджень у правоохоронну 

практику та освітній процес  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр та наукової 

лабораторії,  

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Вважати роботу кафедр та наукової лабораторії навчально-

наукового інституту щодо впровадження результатів наукових досліджень у 

правоохоронну практику та освітній процес задовільною. 

2. З метою покращення освітнього процесу продовжувати практику 

впровадження навчально-наукових та методичних розробок науково-

педагогічних працівників в освітній процес навчально-наукового інституту 

№ 3 та Національної академії внутрішніх справ. 

3. Керівникам кафедр та наукової лабораторії: 

3.1. Забезпечити належний контроль за своєчасним виконанням 

наукових розробок та їх впровадження в освітній процес. 

3.2. Для більш інтенсивного запровадження результатів наукових 

досліджень активізувати практику проведення наукових заходів зі 

спеціалістами Департаментів Національної поліції та Головного управління 

Національної гвардії України. 

3.3. Вказати керівникам кафедр загально-правових та психологічних 

дисциплін (Дручек О.В.), загальновійськових дисциплін та фізичної 

підготовки (Ткаченко О.В.), тактичної підготовки військ (Троцький Р.С.)  

факультету № 2 та кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

факультету № 1 (Журавель О.В.) на неналежне здійснення впровадження 

результатів наукових досліджень у правоохоронну практику та освітній 

процес у частині відсутності актів впровадження результатів з означених 

напрямків. 

4. Керівникам кафедр факультету № 2 (Дручек О.В., Троцький Р.С., 

Ткаченко О.В., Журавель О.В.) усунути вказані недоліки до червня 

2015/2016 навчального року та повторно заслухати зазначене питання на 

засіданні Вченої ради інституту. 

5. Завідувачу кафедри (Дручек О.В.) посилити контроль та 

активізувати роботу щодо впровадження наукових розробок в освітній 

процес кафедри.  

 

 



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 підсумки проходження 

навчальної практики та стажування 

курсантами факультету № 1 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Плаксіна А.А. про 

підсумки проходження навчальної практики та стажування курсантами 

факультету № 1 ННІ № 3, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію про захист результатів навчальної практики та 

стажування курсантів факультету №1 у 2016 році взяти до відома. Відповідну 

інформацію внести до облікових навчальних карток курсантів (Плаксін А.А.). 

2. Вимагати від курсантів більш конкретного звітування перед 

керівниками навчальної практики та стажування про виконану ними 

особисто роботу впродовж періоду проходження практичного навчання.  

3. Курсантам долучати до звітів зразки підготовлених ними довідок, 

оглядів, тестів та інші матеріали. 

4. Узагальнити та направити до відділу кадрового забезпечення 

НАВС характеризуючі матеріали курсантів для залучення їх до особових 

справ. 

5. Налагодити взаємодію з комплектуючими підрозділами 

Національної поліції щодо завчасного отримання інформації про заплановані 

призначення на посади курсантів з метою вчасного підписання керівниками 

кафедр індивідуальних планів навчальної практики та стажування.  

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 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. Продовжувати щомісячно розглядати на засіданнях Вченої ради 

питання поточної успішності курсантів інституту.  

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

А.А.): 

3.1. Забезпечувати неухильне виконання науково-педагогічними 

працівниками графіків чергувань та консультацій з метою вчасного 

відпрацювання курсантами заборгованостей. 

3.2. Здійснювати постійний аналіз успішності та навчальної 

дисципліни курсантами. 

3.3. Тримати на постійному контролі стан успішності курсантів, які 

мають низькі показники у навчанні. 

3.4. Посилити контроль за виправленням незадовільних оцінок та 

ліквідацією пропусків.  

4. Провідним фахівцям факультету № 1 (Перкатий Р.М., Сіваков 

В.П.) постійно під час надання короткострокових відпусток здобувачам 

вищої освіти здійснювати контроль за виправленими незадовільними 

оцінками та ліквідацією пропусків.  

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 підсумки проведення державної 

атестації випускників факультету 

підготовки фахівців для Національної 

гвардії України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету Ктіторова М.О. про підсумки проведення державної атестації 

випускників факультету підготовки фахівців для Національної гвардії 

України, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Відпрацювати та надати до відділу організації та координації 

освітнього процесу НАВС пропозиції щодо внесення змін до навчальних 

планів підготовки фахівців для НГУ в частині: 

2.1. Виключення іспиту з фізичної підготовки під час проведення 

атестації. 

2.2. Запровадження 2-х комплексних іспитів з дисциплін нормативного 

(юридичного та психологічного напряму) та варіативного блоку (дисциплін 

спеціалізації). 

2.3. Виключення навчальної дисципліни «Юридична психологія» як 

такої, що не відповідає вимогам сьогодення в частині службово-бойового 

супроводження (діяльності) Національної гвардії України. 

3. Начальникові факультету підготовки фахівців для Національної 

гвардії України (Пожидаєв А.О.): 

3.1. Підготувати пропозиції щодо започаткування проведення 

навчальних занять щодо несення служби у складі внутрішніх варт 

здобувачами вищої освіти факультету № 2 ННІ № 3. 

3.2. З метою покращання освітнього процесу посилити видавничу 

роботу кафедр факультету № 2. 

3.3. На кафедрах загально-правових та психологічних дисциплін 

(Дручек О.В.) та загальновійськових дисциплін та фізичної підготовки 

(Ткаченко О.В.) обладнати до початку 2016/2017 навчального року спеціальні 

класи. 

3.4. Начальникові кафедри тактичної підготовки військ (Троцький Р.С.) 

удосконалити наявну базу спецкласу. 

3.5. Під час планування освітнього процесу на наступний навчальний 

рік врахувати результати проведення державної атестації з внесенням 



необхідних змін до навчальних планів для покращання освітнього процесу. 

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 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 

«Взаємодія дільничних офіцерів поліції з громадськістю та населенням щодо 

профілактики правопорушень».  

 

 

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 завідувача кафедри Кулікова 

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

НАВС Програми державної атестації здобувачів вищої освіти навчальної 

дисципліни «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

підготовлену науково-педагогічним складом кафедри організації охорони 

громадського порядку Програму державної атестації здобувачів вищої освіти 

з навчальної дисципліни «Організація роботи підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції» ступеня вищої освіти «Бакалавр» для 

випускників факультету № 1 ННІ № 3. 

 

 

Голова Вченої ради 

доцент                                                                                                  В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                      Ю.В. Чиж 

 

 

 

 

 


