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Про підсумки навчально-виховного процесу,  

стан навчальної та службової дисципліни в інституті у І-півріччі 2016/2017 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А., 

керівника відділення соціально-гуманітарної роботи Думи Б.М., начальника 

факультету № 2 Ктіторова М.О. про підсумки навчально-виховного процесу, 

стан навчальної та службової дисципліни в інституті у І-півріччі 2016/2017 н.р., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Начальникові факультету № 2 (Ктіторов М.О.), відділенню соціально-

гуманітарної роботи (Дума Б.М.), курсовим офіцерам (Перкатий Р.М.,     

Мариніч О.І.), спільно з кураторами навчальних груп: 

1.1. Продовжувати роботу по проведенню заходів направлених на належну 

організацію навчально-виховного процесу з перемінним особовим складом 

інституту, дотримання ними службової дисципліни.  

1.2. Забезпечити постійний контроль за суворим дотриманням перемінним 

особовим складом Правил внутрішнього розпорядку, затверджених наказом 

ректора 01.11.2016 № 1575 «Про уведення в дію Правил внутрішнього 

розпорядку Національної академії внутрішніх справ». Контролювати 

відвідування особовим складом навчальних занять, не допускати їх 

безпідставних пропусків. При проведенні інструктажів приділяти увагу 

питанням дотримання дисципліни і законності, підвищення пильності під час 

несення служби у добових нарядах, а також забезпечення особистої безпеки. 

1.3. Відповідно до затвердженого графіку здійснювати перевірку 

перемінного особового складу за місцем проживання з метою вивчення їх 

житлово-побутових умов, постійного контролю за їх поведінкою поза межами 

навчального закладу, про що інформувати письмово в установленому порядку.  

1.4. Щомісячно розглядати питання дотримання перемінним особовим 

складом службової дисципліни та внутрішнього порядку на оперативних 

нарадах, на Днях дисципліни, засіданнях курсантського самоврядування. За 

необхідності вносити пропозиції керівництву академії стосовно розгляду осіб з 

числа перемінного особового складу інституту на засіданні комісії з етики та 

службової дисципліни НАВС. 

1.5. Особливу увагу приділяти курсантам, які входять до групи посиленого 

контролю при цьому керуватися вимогами наказу НАВС від 18.01.2011 №18 

«Про затвердження Положень про групи посиленого контролю з числа 

перемінного складу Національної академії внутрішніх справ».  

2. Психологу ВПЗ ВКЗ НАВС: 



2.1. За результатами моніторингу успішності курсантів за I півріччя 

2016/2017 навчального року забезпечити психологічний супровід курсантів, які 

мали незадовільні оцінки та перескладали заліки та екзамени. 

2.2. До 31 березня 2017 року провести анкетування перемінного особового 

складу 3 курсу факультету №1  

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

інституту Руденка А.І. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про стан виконання прийнятих  

вченою радою інституту рішень у І-півріччі 2016/2017 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретар Вченої ради 

інституту, кандидат юридичних наук Сук А.В. про стан виконання прийнятих 

вченою радою інституту рішень у І-півріччі 2016/2017 н.р., 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати роботу Вченої ради інституту та стан виконання прийнятих 

Вченою радою інституту рішень у І-півріччі 2016/2017 н.р. задовільною. 

2. Керівникам структурних підрозділів (Ктіторов М.О., Костюк О.М.,  

Дума Б.М., Куліков В.А., Каверін О.В., Бикова Г.В., Костюк В.Л.): 

2.1. Під час підготовки проектів рішень формулювати рішення 

практичного спрямування із зазначенням виконавців та термінів виконання; 

2.2. Враховувати вимоги наказу МВС України від 27.07.2012 № 650 «Про 

затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України». 

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

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А.,  

заступника директора інституту Руденка А.І. та начальника факультету № 2 

Ктіторова М.О. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про стан психологічного супроводження 

освітнього процесу та роль керівництва факультетів 

та курсів у покращанні якості знань здобувачів 

вищої освіти в інституті 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника факультету № 2 

Ктіторова М.О., керівника відділення соціально-гуманітарної роботи Думи Б.М. 

та психолога інституту Кляуса В.М. про стан психологічного супроводження 

освітнього процесу та роль керівництва факультетів та курсів у покращанні якості 

знань здобувачів вищої освіти в інституті, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:  

 

1. Начальникові факультету № 2 (Ктіторов М.О.), відділенню соціально-

гуманітарної роботи (Дума Б.М.), курсовим офіцерам (Перкатий Р.М.,     

Мариніч О.І.), керівникам кафедр(Куліков В.А., Каверін О.В., Бикова Г.В.): 

1.1.Забезпечити належну організацію освітнього процесу з перемінним 

особовим складом інституту відповідно до основних вимог нормативно-

правових документів.  

1.2. Тримати на постійному контролі відвідування перемінним особовим 

складом навчальних занять та не допускати пропусків їх з безпідставних причин. 

2. Психологу ВПЗ ВКЗ НАВС та психологу факультету № 2: 

2.1. Продовжувати належне психологічне супроводження навчально-

виховного процесу відповідно до вимог нормативно-правових документів. 

2.2. Згідно графіку організувати проведення інтерактивних тренінгових 

занять та сеансів релаксації у кімнаті психоемоційного розвантаження з 

перемінним особовим складом інституту. 

2.3. Особливу увагу приділяти курсантам, які входять до групи посиленого 

контролю при цьому керуватися вимогами наказу НАВС від 18.01.2011 №18 

«Про затвердження Положень про групи посиленого контролю з числа 

перемінного складу Національної академії внутрішніх справ».  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

01.02.2017     м. Київ                     протокол № 1/4 

 

Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою НАВС Програми 

атестації з навчальної дисципліни «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри організації 

охорони громадського порядку Радзівона С.М. про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичною радою НАВС Програми атестації з навчальної 

дисципліни «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (укладачі: Калюк О.М., 

Куліков В.А., Кудря В.О., Лабунь А.В., Радзівон С.М., Сочка Р.І., Фещенко Л.О.), 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

Програми атестації з навчальної дисципліни «Організація роботи підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції» для здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавра (укладачі: Калюк О.М., Куліков В.А., Кудря В.О., Лабунь А.В., 

Радзівон С.М., Сочка Р.І., Фещенко Л.О.). 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
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Про розгляд та схвалення Плану проведення  

науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

 робіт у ННІ № 3 НАВС на 2017 рік. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. заступника директора 

інституту з навчально-методичної та наукової роботи Саковського А.А. про 

розгляд та схвалення Плану проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт у ННІ № 3 НАВС на 2017 рік, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та затвердити План проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт у навчально-науковому інституті № 3 НАВС на 2017 рік. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

доцент                                                                                                      О.М. Калюк 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 

 

 

 


