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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 3 курсу факультету 

№ 1 Школьнікова Владислава Ігоровича; 

старшого наукового співробітника групи забезпечення навчального 

процесу Плаксіна Андрія Анатолійовича; 

провідного фахівця факультету № 1 Руденка Андрія Івановича. 

2. Включити до складу вченої ради інституту курсанта 2 курсу 

факультету № 1 Князєва Юрія Вікторовича; 

викладача кафедри тактико-спеціальної підготовки Плаксіна Андрія 

Анатолійовича; 

доцента кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки, кандидата 

юридичних наук, доцента Бикову Ганну Володимирівну; 

старшого наукового співробітника групи забезпечення навчального 

процесу, кандидата юридичних наук Сук Анну Вікторівну; 

фахівця 1 категорії групи забезпечення навчального процесу Костюк 

Ольгу Миколаївну. 

3. 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 поточну успішність здобувачів 

вищої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Сук А.В. та заступника 

начальника факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної 

гвардії України Ктіторова М.О. про поточну успішність здобувачів вищої 

освіти, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 
 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Відповідальним за напрямом роботи (Ктіторов М.О., Костюк 

О.М.): 

2.1. Продовжувати вживати заходів спрямованих на ліквідацію 

заборгованості здобувачів вищої освіти.   

2.2. Систематично здійснювати перевірку самостійної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

3. На засіданнях кафедр розглядати питання стану поточної 

успішності здобувачів вищої освіти та шляхи її покращання. 

4. 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 державної атестації 

випускників інституту  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Сук А.В. про підсумки 

державної атестації випускників інституту, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Підсумки атестації розглянути на засіданнях кафедр, зборах 

особового складу факультету. 

3. Керівникам кафедр (Куліков В.А., Журавель О.В., Каверін О.В.): 

3.1. У термін до 01.10.2016 року включити до планів робіт кафедр на 

наступний навчальний рік заходи щодо підвищення рівня підготовки 

здобувачів вищої освіти інституту до атестації. 

3.2. Звернути увагу на належну підготовку до атестації випускників 

інституту. 

4. Посилити відповідальність керівників кафедр щодо покращання 

показників при підготовці здобувачів вищої освіти за юридичним 

спрямуванням.  

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 діяльність вченої ради інституту за 2015/2016 н.р., виконання плану її роботи та 

прийнятих рішень у ІІ півріччі, затвердження Плану роботи вченої ради інституту на 2016-

2017 н. р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря вченої ради 

інституту Чиж Ю.В. про діяльність вченої ради інституту за 2015/2016 н.р., 

виконання плану її роботи та прийнятих рішень у ІІ півріччі, затвердження 

Плану роботи вченої ради інституту на 2016-2017 н. р., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати роботу вченої ради інституту та стан виконання плану її 

роботи і прийнятих рішень у ІІ півріччі 2015/2016 н.р. таким, що відповідає 

вимогам МОН та МВС України. 

3. Затвердити План роботи вченої ради інституту на 2016/2017 

навчальний рік.  

4. Керівникам структурних підрозділів (Бусел І.А., Пожидаєв А.О., 

Костюк О.М., Дума Б.М., Куліков В.А., Каверін О.В., Журавель О.В., 

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

4.1. При підготовці проектів рішень вченої ради інституту формулювати 

рішення практичного спрямування із зазначенням виконавців та термінів 

виконання. 

4.2. Посилити вимогливість до підлеглих за якість підготовки матеріалів 

для розгляду на засіданнях вченої ради та проектів рішень. 

4.3. Налагодити системний контроль за своєчасністю та якістю виконання 

ухвалених рішень вченою радою інституту. 

4.4. Враховувати вимоги наказу МВС України від 27.07.2012 № 650 «Про 

затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України». 

4.5. Про виконання контрольних рішень інформацію надавати секретарю 

вченої ради інституту відповідно до встановлених термінів. 

4.6. З метою належного забезпечення підготовки проектів рішень вченої 

ради інституту та виконання вимог Положення про вчену раду ННІ № 3 НАВС, 

у встановлені терміни надавати секретареві вченої ради інституту необхідні 

матеріали та пропозиції до проектів рішень. 

5. Ученому секретареві вченої ради інституту продовжувати оновлення 

інформації та висвітлення прийнятих рішень на сторінках «Вчена рада» веб-

сайту інституту. 

 



6. 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 стан і подальше покращання кадрового забезпечення, дисципліни та законності серед 

особового складу інституту, протидії корупції у ІI півріччі 2015/2016 н.р. та заходи щодо їх 

зміцнення  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

інституту Наумця Ю.М., начальника факультету підготовки фахівців для 

Національної гвардії України Пожидаєва А.О., фахівця відділення соціально-

гуманітарної роботи Здрілько А.Д. про стан і подальше покращання кадрового 

забезпечення, дисципліни та законності серед особового складу інституту, 

протидії корупції у ІI півріччі 2015/2016 н.р. та заходи щодо їх зміцнення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Забезпечити системний підхід до якісного добору і розстановки 

кадрів, з урахуванням ділових та професійних якостей.  

3. Постійно інформувати особовий склад інституту про вимоги 

нормативних документів Міністерства внутрішніх справ України, ректорату 

академії з питань дисципліни та законності. 

4. Щомісячно розглядати питання дотримання особовим складом 

службової дисципліни та внутрішнього порядку на оперативних нарадах при 

директорові інституту, на Днях дисципліни, 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. 

5. Керівникам структурних підрозділів інституту: 

5.1. Забезпечити постійний контроль за суворим дотриманням особовим 

складом Правил внутрішнього розпорядку затверджених наказом ректора 

НАВС від 10.11.2010 року № 888 «Про затвердження Правил внутрішнього 

розпорядку НАВС» та наказу від 04.09.2015 №1244 «Про внесення змін до 

наказу НАВС від 10.11.2010 №888». 5.2. Систематично здійснювати контроль 

за діяльністю підлеглого особового складу упродовж робочого часу, 

виключити випадки порушень вимог Положення про організацію 

внутрішнього розпорядку НАВС, перепускного режиму, КЗоТ. 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. 

5.3. Попередити всіх підлеглих про заборону вживання спиртних 

напоїв на території інституту.  



5.4. Продовжувати практику відвідування помешкань курсантів з метою 

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

поза межами навчального закладу, про що інформувати письмово в 

установленому порядку.  

5.5. ВСГР (Дума Б.М.) забезпечити системну перевірку соціальних 

мереж курсантів. 

5.6. Постійно здійснювати контроль за відвідуванням особовим 

складом навчальних занять, не допускати безпідставних пропусків занять. 

6. 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».  

7. 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».  

8. За результатами літньої екзаменаційної сесії надати пропозиції про 

включення окремих курсантів до ГПК.  

9. Заслухати на розширеній оперативній нараді психолога інституту 

про результати роботи з перемінним особовим складом факультету №1. 

10. Керівникам структурних підрозділів інституту, перемінному 

особовому складу інституту в повсякденній службовій діяльності керуватись 

«Правилами поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького 

складу органів внутрішніх справ України», затверджених наказом МВС 

України від 22.05.2012 №155. 

11. Забезпечити своєчасне інформування працівників та курсантів 

інституту про зміни в антикорупційному законодавстві. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на директора інституту, 

доцента Клачка В.М. 

  

 

Голова вченої ради 

доцент                                                                                                    В.М. Клачко 
 

Учений секретар                                                                            

вченої ради                         Ю.В. Чиж 
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Про роботу кафедр інституту щодо 

оновлення навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін на 

2016/2017 н.р   

  

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про роботу 

кафедр інституту щодо оновлення навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін на 2016/2017 н.р., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати роботу кафедр інституту щодо оновлення навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін на 2016/2017 н.р. 

задовільною. 

2. Керівникам кафедр (Куліков В.А., Журавель О.В., Каверін О.В., 

Дручек О.В., Троцький Р.С., Ткаченко О.В.): 

2.1. Активізувати роботу по оновленню навчально-методичного 

забезпечення протягом навчального року у разі внесення змін до нормативно-

правових актів, які регулюють діяльність підрозділів Національної поліції та 

Національної гвардії України.  

2.2. Вживати заходів щодо організації додаткових видів практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти шляхом залучення до охорони публічного 

порядку та безпеки, відвідування судових та експертних установ. 

2.3. Забезпечити оновлення та обговорення на засіданнях кафедри 

матеріали поточного та підсумкового контролю знань з навчальних дисциплін.  

3. Відповідальним за планування освітнього процесу (Костюк О.М., 

Ктіторов М.О.) у термін до 18.07.2016 року: 

3.1. Здійснити перевірку кафедр інституту щодо належної підготовки 

та наявності навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін, 

викладання яких забезпечуватиметься науково-педагогічним складом кафедр 

інституту в 1 семестрі 2016/2017 н.р. 

3.2. При складанні розкладів навчальних занять враховувати 

зауваження попередніх рішень вченої ради інституту за 2015/2016 н.р. 

4. При плануванні та проведенні занять передбачити використання в  

освітньому процесі спеціалізованих класів та навчальний полігон інституту.  

 

 

 

 



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 стан та перспективи подальшого 

розвитку навчальної матеріально-

технічної бази інституту  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

інституту Бусела І.А., заступника начальника факультету підготовки фахівців 

для Національної гвардії України Ктіторова М.О., старшого наукового 

співробітника групи забезпечення навчального процесу Сук А.В. про стан та 

перспективи подальшого розвитку навчальної матеріально-технічної бази 

інституту, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати роботу інституту щодо стану навчальної матеріально-

технічної бази інституту задовільною. 

3. З метою покращання навчального процесу та умов роботи 

наукового-педагогічного складу кафедри вогневої та спеціальної фізичної 

підготовки обладнати кабінети кафедри мережею «Інтернет». 

4. Керівникам кафедр (Куліков В.А., Журавель О.В., Каверін О.В., 

Дручек О.В., Троцький Р.С., Ткаченко О.В.) забезпечити оновлення наявної 

матеріально-технічної бази на кафедрах та прозвітувати про виконану роботу 

на вченій раді інституту у першому півріччі 2016/2017 н.р. 

5. 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 схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради 

НАВС програм навчальних програм  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

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

науково-методичної ради НАВС програм навчальних дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС  

програми навчальних дисциплін «Військова педагогіка та виховна робота в 

підрозділах НГУ», «Тактична підготовка військ», «Основи військового 

управління, інженерно-технічні засоби охорони».  

 

 

Голова вченої ради 

доцент                                                                                                    В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

вченої ради                         Ю.В. Чиж 
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Про схвалення та рекомендацію 

до друку Словника фахової термінології   

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

підготовки військ Троцького Р.С. про схвалення та рекомендацію до друку 

«Словник фахової термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії 

України (до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»)», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати до друку «Словник фахової термінології для 

майбутніх фахівців Національної гвардії України (до курсу «Українська мова 

за професійним спрямуванням»)», підготовленого науково-педагогічними 

працівниками кафедри (Троцький Р.С., Вовк М.П., Чуприна О.В., Блінов О.А.).  

 

 

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 

 

30.06.2016      м. Київ                   протокол № 6/10 

 
Про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС 

програм навчальних дисциплін    

  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально-

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

рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС програм навчальних 

дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програми навчальних дисциплін «Міжнародне право», «Кримінальне право», 

«Кримінальний процес», «Екологічне право», «Основи охорони праці», 

«Адміністративне право і процес», «Юридичне документознавство», 

«Цивільне право і процес» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

бакалавр за напрямом підготовки «Правознавство»; програми навчальних 

дисциплін «Основи менеджменту», «Психологія праці», «Психологія 

управління», «Соціальна психологія», «Інженерна психологія», «Практична 

психологія», «Порівняльна психологія», «Вступ до спеціальності», 

«Практикум із загальної психології»; «Загальна психологія» для підготовки 

фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки «Психологія»; 

робочі програми навчальних дисциплін «Філософія», «Логіка» для підготовки 

фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки 

«Правознавство» та «Психологія»; робочі програми навчальних дисциплін 

«Історія та культура України», «Соціологія» для підготовки фахівців ступеня 

вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки «Психологія»; робочі програми 

навчальних дисциплін «Логіка», «Теорія держави та права», «Історія держави 

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

підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки 

«Правознавство».  

 

 

Голова вченої ради 

доцент                                                                                                    В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

вченої ради                         Ю.В. Чиж 
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Про схвалення та рекомендацію до друку  

  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри загально-

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

рекомендацію до друку навчального посібника, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи 

зброєзнавства: попереднє дослідження набоїв, вогнестрільної та холодної 

зброї, слідів їх застосування», підготовлений старшим викладачем кафедри 

Феськовим М.М. та Бугаковим О.В. 

 

 

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 

програм навчальних дисциплін   

  

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри 

загальновійськових дисциплін та фізичної підготовки Ткаченка О.В. про 

схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програм навчальних дисциплін, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

програми навчальних дисциплін «Загальна тактика», «Стрілецька зброя та 

вогнева підготовка», «Основи будови та експлуатації військової техніки», « 

Військово-інженерна підготовка», «Основи будови та експлуатації 

автомобільної техніки», «Радіаційний, хімічний, біологічний захист 

підрозділів», «Автомобільна техніка (автомобільна підготовка)», «Фізичне 

виховання та спеціальна фізична підготовка», «Бойове застосування озброєння 

та військової техніки», «Практичне водіння (у тому числі бойових машин)», 

«Розвідка», «Основи будови та експлуатації військової техніки» за напрямом 

підготовки «Правознавство» та «Психологія». 

 

 

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 

«Психофізіологічні дослідження з використання поліграфа в практиці 

розслідування злочинів», підготовлених авторським колективом наукової 

лабораторії (Мотлях О.І., Костюк В.Л., Куценко Д.В.). 

 

 
Голова вченої ради 

доцент                                                                                                    В.М. Клачко 

 

Учений секретар                                                                            

вченої ради                         Ю.В. Чиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


