
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Порядок денний засідання Вченої ради 

5 травня 2017 року 

 

 

1. Про результати складання атестації здобувачів ступеня вищої освіти 

рівня магістр та бакалавр факультету № 1 ННІ № 3 НАВС. 

Доповідає: Комаринська Ю.Б. 

 

2. Про висунення кандидатур до присвоєння почесних звань Національної 

академії внутрішніх справ. 

Доповідає: Костюк В.Л. 

 

3. Про результати розвитку спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої роботи в інституті. 

Доповідають: Бикова А.В., 

Ктіторов М.О. 

 

4. Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою 

НАВС навчального посібника «Організація роботи підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції» (укладачі: Кудря В.О., Лабунь А.В., 

Радзівон С.М., Фещенко Л.О./ за ред. Кулікова В.А.). 

Доповідає: Радзівон С.М. 

 

5. Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою 

НАВС Програми навчальної практики курсантів 2-го року навчання  

факультету № 2 НГУ НАВС (укладачі: Троцький Р.С., Буянівський О.М.). 

Доповідає: Троцький Р.С. 
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Про результати складання атестації 

здобувачів ступеня вищої освіти рівня 

магістр та бакалавр факультету № 1  

ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата юридичних наук, 

доцента Комаринської Ю.Б., заступника директора ННІ № 3 НАВС з навчально-

методичної та наукової роботи про результати складання атестації здобувачів 

ступеня вищої освіти рівня магістр та бакалавр факультету № 1 ННІ № 3 НАВС, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора ННІ № 3 НАВС з навчально-

методичної та наукової роботи Комаринської Ю.Б. про результати складання 

атестації здобувачів ступеня вищої освіти рівня магістр та бакалавр факультету 

№ 1 ННІ № 3 НАВС взяти до відома. 

2. Групі забезпечення навчального процесу (Костюк О.М.,  

Ковальчук А.Є.): 

2.1. результати складання атестації здобувачів ступеня вищої освіти рівня 

магістр та бакалавр факультету № 1 ННІ № 3 НАВС узагальнити та направити 

до відділу організації та координації освітнього процесу НАВС; 

2.2. занести результати атестації до навчальних карток здобувачів 

ступеня вищої освіти рівня магістр та бакалавр факультету № 1 ННІ № 3 НАВС; 

2.3. внести  в залікові книжки номера дипломів здобувачів ступеня вищої 

освіти рівня магістр та бакалавр факультету № 1 ННІ № 3 НАВС. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Комаринську Ю.Б. 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про висунення кандидатур до 

присвоєння почесних звань Національної 

академії внутрішніх справ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

Костюка В.Л. про висунення кандидатур до присвоєння почесних звань 

Національної академії внутрішніх справ, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Федоровської Наталії Володимирівни, 

старшого наукового співробітника наукової лабораторії з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС до присвоєння почесного звання 

«Заслужений працівник Національної академії внутрішніх справ». 

2. Рекомендувати старшому науковому співробітнику НЛПЗПБП 

(Федоровська Н.В.): 

2.1. Відповідно до Положення про почесні звання НАВС, затвердженого 

наказом НАВС від 28.04.2011 року підготувати необхідні документи (подання 

та додатки відповідно) до розгляду на Вченій Раді Національної академії 

внутрішніх справ. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Комаринську Ю.Б. 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про результати розвитку спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої 

роботи в інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри вогневої та 

спеціальної фізичної підготовки інституту Бикової А.В. та начальника 

факультету № 2 ННІ № 3 НАВС Ктіторова М.О. про результати розвитку 

спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в інституті, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в 

інституті таким, що проводиться на належному рівні, в цілому відповідає 

вимогам Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти та науки 

України, проте потребує подальшого вдосконалення та покращення. 

2. Т.в.о. завідуючого кафедри вогневої та спеціальної фізичної 

підготовки Биковій Г.В. спільно з відділом організації освітнього процесу 

НАВС опрацювати питання щодо можливості доукомплектування кафедри  В 

та СФП ННІ №3. 

3. Кафедрі вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІ № 3  

(Бикова Г.В.) активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед 

здобувачів вищої освіти та співробітників інституту, підвищення рівня їх 

фізичної та бойової підготовленості, а також залучення особового складу 

інституту до регулярних занять фізичними вправами.  

4. Т.в.о. завідуючого кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

Биковій Г.В., начальнику факультету № 2 - підготовки фахівців для Національної 

гвардії України ННІ № 3 Ктіторову М.О. до 19.05.2017 року забезпечити 

контрольоване відвідування перемінним складом спортивного комплексу ННІ № 3, з 

цією метою розробити графіки відвідування здобувачами вищої освіти спортивних 

об’єктів із врахуванням роботи спортивних секцій та збірних команд інституту. 

5. Здійснювати моніторинг та вживати заходів щодо підтримання у 

належному стані матеріально-технічної бази спортивного комплексу інституту. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Комаринську Ю.Б. 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС 

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-методичною радою НАВС навчального посібника 

«Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції» 

(укладачі: Кудря В.О., Лабунь А.В., Радзівон С.М., Фещенко Л.О./ за ред. 

Кулікова В.А.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

навчальний посібник «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції» (укладачі: Кудря В.О., Лабунь А.В., Радзівон С.М., 

Фещенко Л.О./ за ред. Кулікова В.А.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичною радою 

НАВС Програми навчальної практики 

курсантів 2-го року навчання факультету 

№ 2 НГУ НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри тактичної 

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

науково-методичною радою НАВС Програми навчальної практики курсантів  

2-го року навчання факультету № 2 ННІ № 3 НАВС, (укладачі: Троцький Р.С., 

Буянівський О.М.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

Програму навчальної практики курсантів 2-го року навчання факультету № 2 

НГУ НАВС, (укладачі: Троцький Р.С., Буянівський О.М.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 


