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Про результати складання літньої  

екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора інституту з 

навчально-методичної та наукової роботи Комаринської Ю.Б. про результати 

складання літньої екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р., 
 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1.  Результати складання літньої екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р. 

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

2. Результати складання літньої екзаменаційної сесії 2016/2017 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.). 

3. У термін до листопада 2017 року результати складання літньої 

екзаменаційної сесії 2016/2017 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. Курсанти, які отримали незадовільні оцінки під час складання літньої 

екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р. мають бути присутні при проведенні самостійної 

підготовки (керівництво факультету). 

5. Запланувати додаткові консультації з навчальних дисциплін з яких 

курсанти мають значну кількість незадовільних оцінок та які виносяться на зимову 

екзаменаційну сесію 2017/2018 н.р. (ГЗНП). 

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. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про оновлення навчально-методичного та  

матеріально-технічного забезпечення навчальних  

полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр про оновлення 

навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних 

полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в інституті, 
 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників кафедр про оновлення навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення навчальних полігонів та обладнання 

спеціалізованих аудиторій в інституті взяти до відома. 

2. Оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

навчальних полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій в інституті 

проведено на належному рівні. 

3. Керівникам структурних підрозділів (Бикова Г.В., Каверін О.В., Костюк В.Л., 

Костюк О.М., Куліков В.А.): 

3.1.Регулярно оновлювати навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення навчальних полігонів та обладнання спеціалізованих аудиторій. 

3.2.Продовжувати вживати заходів з покращання матеріально-технічного 

забезпечення з метою належного освітнього процесу навчальних дисциплін, 

викладання яких забезпечуються педагогічним складом кафедр навчально-

наукового інституту № 3. 

3.3. Продовжити співпрацю з практичними підрозділами Національної поліції з 

метою вдосконалення практичної складової підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.4. Під час освітнього процесу науково-педагогічним працівникам відпрацьовувати 

ситуативні завдання пов’язані з виконанням службово-бойових завдань у 

спецаудиторіях та навчальних полігонах для проведення практичних занять для набуття 

перемінним особовим складом практичних навичок.  

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора інституту з 

навчально-методичної та наукової роботи Комаринську Ю.Б. та заступника 

директора інституту Власика В.А., заступника директора інституту Руденка А.І. 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про результати роботи кафедри на громадських засадах  

та її роль при підготовці фахівців для підрозділів превентивної  

діяльності Національної поліції 

 

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, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію керівників кафедр взяти до відома. 

2. Керівникам структурних підрозділів (Куліков В.А.): 

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 заступника директора інституту 

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

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС 

мультимедійного посібника «Тактична підготовка 

працівників патрульної поліції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри тактико-

спеціальної підготовки Каверіна О.В. про рекомендацію до розгляду науково-

методичною радою НАВС мультимедійного посібника «Тактична підготовка 

працівників патрульної поліції», (укладачі: Каверін О.В., Гузенко Є.В., Ліщук Б.В., 

Підвисоцький В.В.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати до розгляду науково-методичною радою НАВС 

мультимедійного посібника «Тактична підготовка працівників патрульної поліції» 

(укладачі: Каверін О.В., Гузенко Є.В., Ліщук Б.В., Підвисоцький В.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС методичних рекомендацій 

«Взаємодія Національної поліції з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, а також громадськістю 

під час забезпечення публічної безпеки і порядку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії з 

проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС Костюка В.Л. 

про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія Національної поліції з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, а також громадськістю під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М., Константінов С.Ф., 

Куліков В.А.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія Національної поліції з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, а також громадськістю під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М., Константінов С.Ф., 

Куліков В.А.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС методичних рекомендацій 

«Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії з 

проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС Костюка В.Л. 

про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї» 

(укладачі: авторський колектив наукової лабораторії з проблем публічної безпеки і 

порядку та кафедри організації охорони громадського порядку навчально-наукового 

інституту № З НАВС), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї» 

(укладачі: авторський колектив наукової лабораторії з проблем публічної безпеки і 

порядку та кафедри організації охорони громадського порядку навчально-наукового 

інституту № З НАВС). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

27.09.2017      м. Київ            протокол № 9/7 

 
Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС методичних рекомендацій 

«Світова практика діяльності поліції щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії з 

проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС Костюка В.Л. 

про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Світова практика діяльності поліції щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Світова практика діяльності поліції щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 
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Про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС методичних рекомендацій 

«Взаємодія органів Національної поліції із ЗМІ 

щодо забезпечення публічного порядку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії з 

проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3 НАВС Костюка В.Л. 

про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія органів Національної поліції із ЗМІ щодо 

забезпечення публічного порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Литвин В.В., 

Мозоль В.В.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія органів Національної поліції із ЗМІ щодо 

забезпечення публічного порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Литвин В.В., 

Мозоль В.В.). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент 

  

Д.В. Андреев 

   

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник  

  

 

Є.М. Корж 

 


