
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Порядок денний засідання Вченої ради 

31 травня 2017 року 

 

1. Про результати наукової роботи курсантів і слухачів інституту та 

шляхи її вдосконалення. 

Доповідають: Керівники структурних підрозділів  

 

2. Про підсумки проходження стажування курсантами факультету № 2 

підготовки фахівців для Національної гвардії України. 

Доповідає: Плаксін А.А. 

 

3. Про виконання навчальних планів здобувачами вищої освіти випускних 

курсів факультету № 2 підготовки фахівців для Національної гвардії України та 

їх допуск до атестації. 

Доповідає: Плаксін А.А. 

 

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

НАВС Програму ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра факультету № 1 ННІ №3 НАВС за  спеціальністю «Право». 

Доповідає: Куліков В.А. 

 

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

НАВС методичних рекомендацій «Припинення групових порушень публічного 

порядку підрозділами Національної поліції» (укладачі: Крищенко А.Є., 

Костюк В.Л., Корж Є.М. Федоровська Н.В. за редакцією Сербина Р.А.). 

Доповідає: Костюк В.Л. 

 

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

НАВС аналітичного огляду «Міжнародний досвід залучення населення до 

співпраці з поліцією щодо забезпечення публічної безпеки і порядку» (укладачі: 

Костюк В.Л., Мозоль В.В., Литвин В.В.) передбаченого п.14 Плану НД та ДКР 

НЛПЗПБП на 2017 р. 

Доповідає: Костюк В.Л. 

 

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

НАВС підготовлену науково-педагогічним складом  кафедри тактичної 

підготовки військ факультету № 2 - підготовки фахівців для Національної 

гвардії України - Програму ознайомчої практики курсантів 1-го року навчання. 

Доповідає: Плаксін А.А. 
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Про результати наукової роботи 

курсантів і слухачів інституту та шляхи 

її вдосконалення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних 

підрозділів інституту про результати наукової роботи курсантів і слухачів 

інституту та шляхи її вдосконалення, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про результати наукової роботи курсантів і слухачів 

інституту у 2016-2017 навчальному році взяти до відома. 

2. Визнати роботу наукових гуртків інституту у 2016-2017 навчальному році 

такою, 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. Активно залучати курсантів інституту до роботи наукових гуртків, 

юридичної клініки та до наукових заходів, які будуть проводитися в НАВС у 

2017-2018 навчальному році. 

4.5. До вересня 2017 року розробити та надати графіки засідання 

наукових гуртків на 2017-2018 навчальний рік (не менше 2-х засідань на місяць). 

5. З метою активізації науково-дослідної роботи в інституті науково-

педагогічним працівникам інституту: 

5.1. Забезпечити участь не менше двох курсантів у зовнішніх наукових 

заходах у 2017-2018 навчальному році (передбачити таку вимогу в 

індивідуальному плані науково-педагогічних працівників). 

5.2. В період з 2-13 жовтня 2017 року провести заплановані заходи 

відповідно до затвердженого плану з нагоди 500-річчя Реформації в 

інституті. 

5.3. 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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Про підсумки проходження стажування 

курсантами факультету № 2 підготовки 

фахівців для Національної гвардії України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету № 2 з навчально-методичної та наукової роботи Плаксіна А.А. про 

підсумки проходження стажування курсантами факультету № 2 підготовки 

фахівців для Національної гвардії України, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про підсумки проходження стажування здобувачами 

ступеня вищої освіти бакалавр факультету № 2 ННІ № 3 НАВС  

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

вимогам МОН та НГУ України. 

2. До 30 червня 2017 року до облікових навчальних карток здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавр внести відповідну інформацію щодо 

проходження стажування (Бузюрова Т.О.). 

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 з практичних підрозділів. 

3.2. 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. 

3.3. Забезпечити щорічне своєчасне оновлення навчально-методичних 

матеріалів для проходження стажування здобувачами ступеня вищої освіти 

факультету № 2 ННІ № 3 НАВС. 

Контроль за виконанням рішення покласти на начальника факультету № 2 

Ктіторова М.О. 

 

 

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 № 2 підготовки 

фахівців для Національної гвардії 

України та їх допуск до атестації 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету № 2 з навчально-методичної та наукової роботи Плаксіна А.А. про 

виконання навчальних планів здобувачами вищої освіти випускних курсів 

факультету № 2 підготовки фахівців для Національної гвардії України та їх 

допуск до атестації, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника начальника факультету № 2 з навчально-

методичної та наукової роботи Плаксіна А.А. про виконання навчальних планів 



здобувачами вищої освіти випускних курсів факультету № 2 підготовки фахівців 

для Національної гвардії України та їх допуск до атестації взяти до відома. 

2. Допустити здобувачів вищої освіти випускних курсів факультету № 2 

ННІ № 3 НАВС до складання комплексного екзамену винесеного на атестацію 

для здобувачів ступеня вищої освіти 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. та 

начальника факультету № 2 Ктіторова М.О. 

 

 

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 

Програму ознайомчої практики для 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

факультету № 1 ННІ №3 НАВС за  

спеціальністю «Право»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника кафедри організації 

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

на розгляд науково-методичною радою НАВС Програму ознайомчої практики 

для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету № 1 ННІ №3 

Національної академії внутрішніх справ за  спеціальністю «Право», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

Програму ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

факультету № 1 ННІ №3 Національної академії внутрішніх справ за  

спеціальністю «Право» (укладачі: Кудря В.О., Куліков В.А., Лабунь А.В.,  

Радзівон С.М., Фещенко Л.О.). 

 



 

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-методичної ради НАВС 

методичних рекомендацій «Припинення 

групових порушень публічного порядку 

підрозділами Національної поліції»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

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

ради НАВС методичних рекомендацій «Припинення групових порушень 

публічного порядку підрозділами Національної поліції», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичні рекомендації «Припинення групових порушень публічного порядку 

підрозділами Національної поліції» (укладачі: Крищенко А.Є., Костюк В.Л., 

Корж Є.М. Федоровська Н.В. за редакцією Сербина Р.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 

аналітичного огляду «Міжнародний досвід 

залучення населення до співпраці з 

поліцією щодо забезпечення публічної 

безпеки і порядку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача наукової лабораторії 

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

радою НАВС аналітичного огляду «Міжнародний досвід залучення населення 

до співпраці з поліцією щодо забезпечення публічної безпеки і порядку», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

аналітичного огляду «Міжнародний досвід залучення населення до співпраці з 

поліцією щодо забезпечення публічної безпеки і порядку» (укладачі: 

Костюк В.Л., Мозоль В.В., Литвин В.В.) передбаченого п.14 Плану НД та ДКР 

НЛПЗПБП на 2017 р. 

 

 

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 підготовлену 

науково-педагогічним складом  кафедри 

тактичної підготовки військ факультету № 2 - 

підготовки фахівців для Національної гвардії 

України - Програму ознайомчої практики 

курсантів 1-го року навчання 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

факультету № 2 з навчально-методичної та наукової роботи Плаксіна А.А. про 

схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС 

підготовлену науково-педагогічним складом  кафедри тактичної підготовки 

військ факультету № 2 - підготовки фахівців для Національної гвардії України - 



Програму ознайомчої практики курсантів 1-го року навчання, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

Програму ознайомчої практики курсантів 1-го року навчання факультету № 2 - 

підготовки фахівців для Національної гвардії України (укладачі: підполковник 

Троцький Р.С., начальник кафедри тактичної підготовки військ; підполковник 

Буянівський О.М., старший викладач кафедри тактичної підготовки військ). 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
 


