
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

 
Н А К А З  

 

          .         . 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. Вивести зі складу Вченої ради інституту: 

- директора інституту Клачка Володимира Миколайовича; 

- заступника директора інституту Наумця Юрія Миколайовича; 

- начальника факультету підготовки фахівців для Національної гвардії 

України, кандидата військових наук, доцента Пожидаєва Андрія 

Олександровича; 

- заступника начальника факультету з навчально-методичної та 

наукової роботи, кандидата юридичних наук Ктіторова Максима 

Олександровича; 

- старшого викладача кафедри організації охорони громадського 

порядку, кандидата юридичних наук Чиж Юлію Володимирівну; 

- завідувача кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки, 

доцента Журавля Олександра Володимировича.  

3. Включити до складу Вченої ради інституту: 

- заступника директора інституту Руденка Андрія Івановича; 

- заступника директора інституту Бусела Івана Анатолійовича; 

-  завідувача кафедри загально-правових та психологічних дисциплін, 

кандидата психологічних наук, доцента Іванову Олену В’ячеславівну; 

- професора кафедри загальновійськових дисциплін та фізичної 

підготовки кандидата військових наук, доцента Саннікова Семена Гнатовича; 

- професора кафедри загально-правових та психологічних дисциплін, 

кандидата філологічних наук, доктора педагогічних наук, професора Вовк 

Мирослава Петрівна; 

- курсанта 1 курсу факультету № 1 Кислицьку Наталію Володимирівну. 

4. Затвердити ученим секретарем Вченої ради інституту, старшого 

наукового співробітника групи забезпечення навчального процесу, кандидата 

юридичних наук Сук Анну Вікторівну. 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Т.в.о. директора інституту                                     О.М. Калюк 



 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

28.09.2016               м. Київ                     протокол № 7/2 

 
Про результати складання літньої  

екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. 

 

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

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

заступника начальника факультету № 2 з навчально-методичної та наукової 

роботи Ткаченка О.В. про результати складання літньої екзаменаційної сесії 

2015/2016 н.р., 

 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1.  Результати складання літньої екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. 

здобувачами вищої освіти рівнів бакалавр та магістр ННІ № 3 взяти до 

відома. 

2. Результати складання літньої екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. 

здобувачами вищої освіти рівнів бакалавр та магістр ННІ № 3 узагальнити та 

направити до відділу організації та координації освітнього процесу НАВС 

(Костюк О.М., Бузюрова Т.О.). 

3. У термін до листопада 2016 року результати складання літньої 

екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. здобувачами вищої освіти рівнів бакалавр 

та магістр ННІ № 3 обговорити на засіданнях кафедр та на загальних зборах 

курсів, факультету (керівництво кафедр, факультету). 

4. Забезпечити проведення самостійної підготовки курсантів, які 

отримали незадовільні оцінки під час складання літньої екзаменаційної сесії 

2015/2016 н.р. (керівництво факультету). 

5. Запланувати додаткові консультації з навчальних дисциплін з яких 

курсанти мають значну кількість незадовільних оцінок та які виносяться на 

зимову екзаменаційну сесію 2016/2017 н.р. (ГЗНП). 

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 

 

 

 

 

 



 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 
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Про результати проходження навчальної  

практики курсантами факультету № 2 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету з навчально-методичної та наукової роботи полковника Ткаченка 

О.В. про результати проходження навчальної практики курсантами 

факультету № 2, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати стан організації та проходження навчальної та ознайомчої 

практики курсантами факультету № 2 у 2015/2016 н.р. таким, що в цілому 

відповідає вимогам МОН та НГУ. 

2. Інформацію про захист результатів навчальної та ознайомчої практики 

курсантів факультету № 2 у 2015/2016 н.р. внести до облікових навчальних 

карток курсантів (Бузюрова Т.О.). 

3. У період проходженням навчальної та ознайомчої практики 

(стажування) забезпечити здійснення постійного контролю за їх організацією 

та проведенням, щотижнево розглядати на оперативних нарадах у 

підрозділах хід проходження практик перемінним складом (керівництво 

факультету, кафедра загально-правових та психологічних дисциплін). 

4. Завідувачу кафедри загально-правових та психологічних дисциплін 

щорічно оновлювати матеріали навчально-методичного забезпечення 

проведення ознайомчої практики (навчальної, стажування). 

5. Посилити взаємодію керівників стажування від факультету № 2 та 

відповідальних від районних управлінь поліції. 

6. При здійсненні розподілу курсантів у підрозділи поліції для 

проходження стажування враховувати специфіку завдань і функцій 

покладених на підрозділи Національної гвардії України.  

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника 

факультету з навчально-методичної та наукової роботи полковника Ткаченка О.В.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                               О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                         А.В. Сук 
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Про результати роботи кафедри на громадських засадах  

та її роль при підготовці фахівців для підрозділів превентивної  

діяльності Національної поліції та Національної гвардії України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про 

результати роботи кафедри на громадських засадах та її роль при підготовці 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції та 

Національної гвардії України, 

 

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. Періодично оновлювати склад кафедр інституту на громадських 

засадах із врахуванням процесу реформування правоохоронної системи. 

2.2. Активізувати роботу щодо залучення членів кафедри на 

громадських засадах для участі у освітньому процесі слухачів та курсантів 

ННІ № 3 НАВС із акцентом на практичну складову. 

2.3. Активізувати діяльність членів кафедри на громадських засадах 

щодо участі у профорієнтаційній роботі серед молоді. 

2.4. Залучати членів кафедри на громадських засадах для надання 

консультативної та методичної допомоги у контролі за проходженням 

стажування курсантами ННІ № 3 НАВС. 

2.5. Залучати членів кафедри на громадських засадах до участі у захисті 

результатів навчальної практики та стажування курсантами ННІ № 3 НАВС. 

2.6. Залучати членів кафедри на громадських засадах до участі у 

науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах та інших 

заходах наукового характеру. 

2.7. Активізувати роботу щодо участі членів кафедри на громадських 

засадах у підготовці підручників, посібників, методичних рекомендацій та 

інших розробок. 

2.8. Активізувати роботу членів кафедри на громадських засадах у 

наданні організаційно-методичної та консультаційної допомоги викладачам 

кафедр інституту. 

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 



 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд  

науково-методичної ради НАВС навчальних посібників  

«Використання військової топографії в оперативно-службовій  

діяльності поліції», «Тактико-спеціальна підготовка патрульної поліції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри тактико-

спеціальної підготовки Каверіна О.В. про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичної ради НАВС навчальних посібників 

«Використання військової топографії в оперативно-службовій діяльності 

поліції», «Тактико-спеціальна підготовка патрульної поліції», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради 

НАВС навчальних посібників «Використання військової топографії в 

оперативно-службовій діяльності поліції», «Тактико-спеціальна підготовка 

патрульної поліції». 

 

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: «Організація  

роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції», 

«Організація охорони публічного порядку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри організації 

охорони громадського порядку Куліков В.А. про схвалення та рекомендацію 

на розгляд науково-методичної ради НАВС програми навчальних  та робочі 

програми навчальних дисциплін: «Організація роботи підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції» (укладач Фещенко Л.О.), 

«Організація охорони публічного порядку» (укладач Куліков В.А.)», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради 

НАВС програми навчальних  та робочі програми навчальних дисциплін: 

«Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції» (укладач Фещенко Л.О.), «Організація охорони публічного порядку» 

(укладач Куліков В.А.)». 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                               О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                         А.В. Сук 
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Про схвалення плану та графіку  

роботи ради наукового товариства  

курсантів інституту на 2016/2017 н.р. 

 

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

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

схвалення плану та графіку роботи ради наукового товариства курсантів 

інституту на 2016/2017 н.р., 

 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити план роботи ради наукового товариства курсантів інституту 

на 2016/2017 н.р. та графік роботи ради наукового товариства курсантів 

інституту на 2016/2017 н.р. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                  О.М. Калюк 

 

Учений секретар                                                                            

Вченої ради                         А.В. Сук 

 

 

 

 


