
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Порядок денний засідання Вченої ради 

30 березня 2017 року 

 

Про зміни у складі Вченої ради інституту.  

Інформує: Андреєв Д.В. 

 

1. Про стан взаємодії кафедр ННІ № 3 з практичними підрозділами щодо 

організації та забезпечення освітнього процесу. 

Доповідають: Керівники кафедр, 

лабораторії 

 

2. Про успішність здобувачів вищої освіти ННІ № 3 НАВС в освітньому 

процесі. 

Доповідають: Комаринська Ю.Б., 

Ктіторов М.О. 

 

3. Про організацію роботи наукових гуртків та спортивних секцій 

інституту в 2016/2017 н.р. 

Доповідають: Керівники наукових гуртків 

 

4. Про підсумки проходження стажування здобувачами вищої освіти 

факультету № 1 ННІ № 3 НАВС. 

Доповідає: Радзівон С.М.  

 

5. Про виконання навчальних планів здобувачами вищої освіти випускних 

курсів факультету № 1 ННІ № 3 та їх допуск до атестації. 

Доповідає: Комаринська Ю.Б. 

 

6. Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради 

НАВС електронного довідника «Довідник поліцейського (міжнародний 

пісенний конкурс «Євробачення-2017») (укладачі: Костюк В.Л., Стрільців О.М., 

Федоровська Н.В. та ін.), передбаченого п. 16 Плану створення об’єктів 

інтелектуальної власності НАВС на 2017 рік. 

Доповідає: Костюк В.Л. 

 

7. Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичної ради 

НАВС методичних рекомендацій «Забезпечення поліцією публічної безпеки і 

порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» 

(укладачі: Константінов С.Ф., Костюк В.Л., Куліков В.А., Сюравчик В.Г. та ін.), 

передбаченого п. 53 розділу 2 Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік. 

Доповідає: Костюк В.Л. 



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

 
Н А К А З  

 

       .      . 2017                                      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,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести зміни до наказу ННІ № 3 НАВС «Про затвердження складу 

Вченої ради інституту» від 26.02.2016 № 11. 

2. Вивести зі складу Вченої ради інституту: 

- кандидата юридичних наук Ткаченка Олександра Вікторовича 

начальника кафедри загальновійськових дисципліни та фізичної підготовки 

факультету № 2 ННІ № 3 НАВС. 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор інституту                                         Д.В. Андреєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

30.03.2017     м. Київ                     протокол № 4/1 

 
Про стан взаємодії кафедр ННІ № 3 з 

практичними підрозділами щодо 

організації та забезпечення освітнього 

процесу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників кафедр та 

лабораторії про стан взаємодії кафедр ННІ № 3 з практичними підрозділами 

щодо організації та забезпечення освітнього процесу, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію керівників кафедр та лабораторії взяти до відома, стан 

взаємодії кафедр ННІ № 3 з практичними підрозділами щодо організації та 

забезпечення освітнього процесу вважати задовільним. 

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

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

2.1. З метою посилення практичної складової підготовки поліцейських 

та військових до 1 травня 2017 року розробити План-графік стажування НПП 

інституту на 2017 рік, щодо можливості проходження ними стажування в 

практичних підрозділах Національної поліції України, Національної гвардії 

України. 

2.2. До 1 вересня 2017 року на кафедрах розробити графік залучення 

працівників з практичних підрозділів Національної поліції України та Національної 

гвардії України до участі у організації та проведенні круглих столів, науково-

практичних конференцій, до проведення бінарних занять зі здобувачами вищої освіти 

та інших заходах наукового, освітнього характеру та профорієнтаційній роботі. 

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 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

30.03.2017     м. Київ                     протокол № 4/2 

 
Про успішність здобувачів вищої освіти 

ННІ № 3 НАВС в освітньому процесі 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата юридичних наук, 

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

методичної та наукової роботи та кандидата юридичних наук, Ктіторова М.О. 

начальника факультету № 2 ННІ № 3 НАВС про успішність здобувачів вищої 

освіти ННІ № 3 НАВС в освітньому процесі, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Керівникам кафедр інституту забезпечити: 

1.1. Дотримання вимог Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ, 

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ, Інструкції з ведення «Журналу обліку успішності здобувачів 

вищої освіти» у Національній академії внутрішніх справ. 

1.2. До 30 квітня 2017 року на засіданнях кафедр розглянути стан 

поточної успішності здобувачів вищої освіти та вжити заходи щодо 

своєчасного відпрацювання незадовільних оцінок та пропусків навчальних 

занять, з метою недопущення випадків допуску таких осіб до складання 

екзаменаційної сесії. 

2. Групі забезпечення навчального процесу факультету № 1 та 

навчальному відділу факультету № 2 ННІ № 3 НАВС: 

2.1. Забезпечити систематичний аналіз стану успішності та відвідування 

занять здобувачами вищої освіти, надавати щоп’ятниці до відділу організації та 

координації освітнього процесу зведеної інформації про пропуски навчальних 

занять та отриманих незадовільних оцінок. 

2.2. Запланувати додаткові консультації з навчальних дисциплін з яких 

курсанти мають значну кількість незадовільних оцінок та пропусків 

навчальних занять. 

3. Начальникам курсів та відділенню соціально-гуманітарної роботи: 

3.1. Розглядати на днях дисципліни стан поточної успішності здобувачів 

вищої освіти, вжити заходи щодо своєчасного відпрацювання незадовільних 

оцінок та пропусків навчальних занять. 

3.2. Взяти під особистий контроль курсантів, які показали низький 



рівень успішності за результатами навчання у 2016/2017 навчальному році. 

3.3. Забезпечити проведення самостійної підготовки для курсантів, які 

мають значну кількість незадовільних оцінок та пропусків навчальних занять. 

4. Психологу ВПЗ ВКЗ НАВС (Бутко В.В.): 

4.1. За результатами моніторингу успішності курсантів за 2016/2017 

навчальний рік забезпечити психологічний супровід курсантів, які мали 

незадовільні оцінки та перескладали заліки та екзамени. 

4.2. До 20 квітня 2017 року провести анкетування перемінного 

особового складу 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

30.03.2017     м. Київ                     протокол № 4/3 

 
Про організацію роботи наукових 

гуртків та спортивних секцій інституту  

в 2016/2017 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників наукових гуртків та 

спортивних секцій про організацію роботи наукових гуртків та спортивних 

секцій інституту в 2016/2017 н.р., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про організацію роботи наукових гуртків та спортивних 

секцій інституту у 2016-2017 навчальному році взяти до відома. 

2. Визнати роботу наукових гуртків та спортивних секцій інституту у 2016-

2017 навчальному році такими, що відповідає вимогам та вважати задовільною. 

3. Керівникам кафедр та лабораторії інституту посилити контроль 

дотримання термінів проведення НД і ДКР у ННІ № 3 НАВС на 2017 рік . 

4. Керівникам наукових гуртків інституту та лабораторії: 

4.1. З метою забезпечення вчасного інформування про проведення 

запланованих науково-освітніх заходів у ННІ № 3 щовівторка подавати інформацію 

про проведення вищезазначених заходів на наступний тиждень до ГЗНП. 

4.2. Щомісяця надавати протоколи засідання наукового гуртка до ГЗНП. 

4.3. Щомісяця висвітлювати на сайті інституту засідання наукових 

гуртків та юридичної клініки.   

4.4. Забезпечити участь не менше двох курсантів з наукового гуртка та 

лабораторії інституту у Загальноакадемічній підсумковій науково-теоретичній 

конференції слухачів, курсантів, студентів і молодих вчених НАВС у 2017 році 

(квітень-травень 2017 року). 

4.5. Науково-педагогічним працівникам інституту забезпечити участь не 

менше двох курсантів у зовнішніх наукових заходах у 2017-2018 навчальному 

році (передбачити таку вимогу в індивідуальному плані викладача). 

5. Кафедрі вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІ № 3 разом з 

Федерацією «Панкратіон» м. Києва з 4 квітня 2017 року, на базі інституту, 

організувати роботу спортивної секції з панкратіону для здобувачів ступеня 

вищої освіти рівня бакалавр та магістр.  

6. З метою активізації науково-дослідної роботи в інституті: 

6.1. Кафедрі вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІ № 3  



(Штомі В.Д.) 6 квітня 2017 року провести серед здобувачів вищої освіти 

змагання на першість інституту з прикладної стрільби з метою популяризації 

здорового способу життя. 

6.2. Науковій лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку 

ННІ № 3 (Костюку В.Л., Куценку Д.В.) провести Дебатний турнір між юридичними 

клініками Національної академії внутрішніх справ (квітень-травень 2017р.). 

6.3. Кафедрі організації охорони громадського порядку ННІ № 3 на 

виконання Плану заходів НАВС із реалізації Плану заходів МВС України щодо 

організації виконання розпорядження КМУ від 23 листопада 2016 року №1393-р 

«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року» запланувати та провести круглий стіл: 

«Дотримання прав людини в діяльності підрозділів Національної поліції», 

присвячений проведенню в Україні тижня права (грудень 2017 року). 

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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Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 
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Про підсумки проходження стажування 

здобувачами вищої освіти факультету № 1 

ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників стажування про 

підсумки проходження стажування здобувачами вищої освіти факультету № 1  

ННІ № 3 НАВС, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію про підсумки проходження стажування здобувачами 

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

у 2016-2017 навчальному році взяти до відома та визнати таким, що відповідає 

вимогам МОН та МВС України. 

2. До 7 квітня 2017 року до облікових навчальних карток здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр та бакалавр внести відповідну інформацію щодо 

проходження стажування (ГЗНП). 

3. У 2017-2018 навчальному році з метою підвищення якості та 

ефективності практичної підготовки здобувачів вищої освіти при проходженні 

стажування: 

3.1. Посилити контроль за організацією та проходженням стажування 

здобувачами вищої освіти з боку керівництва факультету та керівників 

стажування та взаємодію з відповідальними від районних управлінь поліції. 

3.2. При здійсненні розподілу курсантів у підрозділи Національної поліції 

України для проходження стажування враховувати спеціалізацію здобувачів 

вищої освіти.  

3.3. Під час інструктажів акцентувати увагу на важливість відпрацювання 

усіх завдань плану стажування (в т. ч. додаткових завдань), оформлення 

відповідних матеріалів за підсумками стажування (плану, звіту, щоденника 

відгук-характеристики), термінів дотримання надання матеріалів стажування та 

заходи особистої безпеки. 

3.4. Забезпечити щорічне своєчасне оновлення навчально-методичних 

матеріалів для проходження стажування здобувачами ступеня вищої освіти 

факультету № 1 ННІ № 3 НАВС в органах Національної поліції. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 



інституту Руденка А.І. та 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 виконання навчальних планів 

здобувачами вищої освіти випускних 

курсів факультету № 1 ННІ № 3 та їх 

допуск до атестації 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію кандидата юридичних наук, 

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

методичної та наукової роботи про виконання навчальних планів здобувачами 

вищої освіти випускних курсів факультету № 1 ННІ № 3 та їх допуск до 

атестації, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:  

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

методичної та наукової роботи Комаринської Ю.Б. про виконання навчальних 

планів здобувачами вищої освіти випускних курсів факультету № 1 ННІ № 3 та 

їх допуск до атестації взяти до відома. 

2. Допустити здобувачів вищої освіти випускних курсів факультету № 1 

ННІ № 3 НАВС: 

2.1. До складання комплексного екзамену: «Управління Національною 

поліцією» та «Управління підрозділами превентивної діяльності» винесеного на 

атестацію для здобувачів ступеня вищої освіти рівня магістр за умови 

успішного виконання вимог навчального плану (захисту стажування). 

2.2. До складання екзаменів: «Кримінальне право», «Теорія держави та 

права», «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції», «Спеціальна фізична підготовка» винесених на атестацію для 

здобувачів ступеня вищої освіти рівня бакалавр за умови успішного виконання 

вимог навчального плану (підсумкових контролів). 

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 схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичною радою 

НАВС електронного довідника «Довідник 

поліцейського (міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-2017»)»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

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

радою НАВС електронного довідника «Довідник поліцейського (міжнародний 

пісенний конкурс «Євробачення-2017»)» (укладачі: Костюк В.Л., Стрільців 

О.М., Федоровська Н.В. та ін.), передбаченого п. 16 Плану створення об’єктів 

інтелектуальної власності НАВС на 2017 рік., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

електронного довідника «Довідник поліцейського (міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-2017»)» (укладачі: Костюк В.Л., Стрільців О.М., 

Федоровська Н.В. та ін.), передбаченого п. 16 Плану створення об’єктів 

інтелектуальної власності НАВС на 2017 рік. 

 

 

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 методичних рекомендацій 

«Забезпечення поліцією публічної безпеки 

і порядку під час проведення 

міжнародного пісенного конкурсу 

«Євробачення-2017» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

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

радою НАВС методичних рекомендацій «Забезпечення поліцією публічної безпеки 

і порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-

2017» (укладачі: Константінов С.Ф., Костюк В.Л., Куліков В.А., Сюравчик В.Г. та 

ін.), передбаченого п. 53 розділу 2 Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Забезпечення поліцією публічної безпеки і порядку під 

час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» (укладачі: 

Константінов С.Ф., Костюк В.Л., Куліков В.А., Сюравчик В.Г. та ін.), 

передбаченого п. 53 розділу 2 Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік. 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 


