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Роль та завдання наукової лабораторії ННІ 

№ 3 НАВС в процесі організації та 

проведення науково-дослідної роботи, яка 

спрямована на удосконалення та посилення 

практичної складової наукових досліджень 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

Костюка В.Л. про роль та завдання наукової лабораторії ННІ № 3 НАВС в 

процесі організації та проведення науково-дослідної роботи, яка спрямована на 

удосконалення та посилення практичної складової наукових досліджень, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати роботу наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної 

безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС задовільною та такою, що здійснюється 

відповідно до Плану НД та ДКР на 2016 р. 

2. Науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і 

порядку ННІ № 3 НАВС (Костюку В.Л.): 

2.1. Здійснювати науково-дослідну роботу у тісній взаємодії з 

практичними підрозділами Національної поліції України, враховуючи актуальні 

проблеми їх діяльності. 

2.2. Висвітлювати результати наукових досліджень з актуальних проблем 

діяльності підрозділів Національної поліції під час проведення всеукраїнських та 

міжнародних наукових заходів різного рівня (конференції, круглі столи, лекції). 

2.4. Сприяти участі співробітників лабораторії у наукових заходах 

(конференціях, круглих столах, тренінгах тощо) для перейняття досвіду діяльності 

правоохоронних органів зарубіжних країн з подальшим впровадженням в Україні. 

2.5. Продовжувати здійснювати новітні наукові розробки на замовлення 

підрозділів Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України. 

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 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про стажування науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту в 

практичних підрозділах і ВНЗ України 

та результати його впровадження в 

освітній процес 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних 

підрозділів інституту Кулікова В.А., Каверіна О.В., Бикову Г.В., Костюка В.Л. 

про стажування науково-педагогічних працівників кафедр інституту в 

практичних підрозділах і ВНЗ України та результати його впровадження в 

освітній процес, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників структурних підрозділів інституту про 

стажування науково-педагогічних працівників кафедр інституту в практичних 

підрозділах і ВНЗ України та результати його впровадження в освітній процес 

взяти до відома. 

2. Керівникам структурних підрозділів інституту Кулікову В.А.,             

Каверіну О.В., Биковій Г.В., Костюку В.Л.: 

2.1. З метою посилення практичної складової підготовки поліцейських, 

додатково вивчити питання щодо можливості проходження стажування в 

практичних підрозділах Національної поліції України та вищих навчальних 

закладах України науково-педагогічних працівників інституту та до 1 квітня 

2017 року надати План-графік стажування на 2017 рік. 

2.2. Здійснювати контроль за проходженням стажування науково-

педагогічних працівників інституту в практичних підрозділах Національної 

поліції України та вищих навчальних закладах України, перевіряти належне 

ведення відповідної документації. 

2.3. Здійснювати науково-дослідну роботу у тісній взаємодії з 

практичними підрозділами Національної поліції України, враховуючи актуальні 

проблеми їх діяльності та надати пропозиції щодо наукових досліджень до 

плану проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 

НАВС на 2018 рік.  

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 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про основні напрямки та подальше 

вдосконалення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу в 

інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних 

підрозділів інституту Кулікова В.А., Каверіна О.В., Бикової Г.В., Костюка В.Л. 

про основні напрямки та подальше вдосконалення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу в інституті, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:  

 

1. Інформацію керівників структурних підрозділів інституту про основні 

напрямки та подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу в інституті взяти до відома та визнати матеріально-технічне 

забезпечення інституту задовільним та таким, що потребує подальшого 

вдосконалення. 

2. Керівникам структурних підрозділів Кулікову В.А., Каверіну О.В., 

Биковій Г.В., Івановій О.В., Троцькому Р.С., Андрусенку С.І., Костюку В.Л.: 

2.1. Постійно оновлювати матеріально-технічне забезпечення навчальних 

полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій. 

2.2. Уживати заходи щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення з метою організації належного освітнього процесу навчальних 

дисциплін, викладання яких забезпечуються науково-педагогічним складом 

кафедр навчально-наукового інституту № 3. 

3. До 1 квітня 2017 року завідувачу кафедри ООГП Кулікову В.А. 

спільно з завідувачем наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної 

безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС Костюку В.Л. опрацювати питання та надати 

пропозиції т.в.о. заступнику директора інституту з матеріального забезпечення 

Власику В.А., щодо матеріально-технічного забезпечення навчального 

«Дільничного пункту поліції» на кафедрі ООГП. 

4. Завідувачу кафедри тактико-спеціальної підготовки Каверіну О.В. 

спільно з доцентом кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки 

Безпалим С.М.: 

4.1. До 1 квітня 2017 року організувати робочу групу щодо створення 

тактичного містечка та розробці необхідної документації. 

4.2. До 10 квітня 2017 року робочій групі підготувати пропозиції щодо 

проекту тактичного містечка та надати необхідну інформацію т.в.о. заступнику 

директора інституту з матеріального забезпечення Власику В.А.  



Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. заступника 

директора інституту з матеріального забезпечення Власика В.А. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

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

розгляд науково-методичною радою 

НАВС методичних матеріалів «Протидія 

об’єктивній перевірці на поліграфі з боку 

особи яка тестується та шляхи її 

подолання»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

Костюка В.Л. про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною 

радою НАВС методичних матеріалів «Протидія об’єктивній перевірці на 

поліграфі з боку особи яка тестується та шляхи її подолання», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних матеріалів «Протидія об’єктивній перевірці на поліграфі з боку 

особи яка тестується та шляхи її подолання» підготовлених Куценком Д.В. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 

 


