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РІШЕННЯ
Вченої ради Національної академії внутрішніх справ

30.05.2017

м. Київ

Протокол № 15/2

Про роботу кафедр на громадських
засадах та посилення їх ролі в
формуванні практичної складової
підготовки фахівців

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу організації та
координації освітнього процесу доцента Корж-Ікаєвої Т.Г. про роботу кафедр
на громадських засадах та посилення їх ролі в формуванні практичної складової
підготовки фахівців,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати роботу кафедр на громадських засадах такою, що потребує
подальшого перспективного розвитку.
2. Відділу
організації
та
координації
освітнього
процесу
(Корж-Ікаєва Т.Г.):
2.1. Спільно з кафедрами, на базі яких створено кафедри на
громадських засадах, до 1 вересня п.р. підготувати та внести на розгляд Вченої
ради НАВС пропозиції щодо змін до Типового положення про кафедру на
громадських засадах, передбачивши в ньому можливість залучення до роботи
на них представників органів прокуратури, адвокатур (адвокатів) та
експертних установ.
2.2. Спільно з кафедрою юридичної психології (Кудерміна О.І.)
опрацювати та до 1 жовтня п.р. внести пропозиції щодо можливості створення
кафедри юридичної психології на громадських засадах.
3. Завідувачам
кафедр кримінального
права Савченку А.В.,
кримінального процесу Рожновій В.В., криміналістики та судової медицини
Самодіну А.В. та досудового розслідування ННІ № 1 Моргун Н.С. до
15 вересня п.р. внести пропозиції щодо створення кафедри кваліфікації та
розслідування злочинів на громадських засадах, кандидатур її завідувача та
членів із числа фахівців-практиків.
4. Завідувачеві кафедри спеціальної-техніки та оперативно-розшукового
документування ННІ № 1 Марківу М.М. до 15 вересня п.р. опрацювати та
внести пропозиції щодо об’єднання кафедр оперативно-технічного
документування та оперативно-розпгукової діяльності в органах Національної
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поліції на громадських засадах.
5. Завідувачам кафедр, на базі яких функціонують кафедри на
громадських засадах, Никифорчуку Д.И., Атаманчуку В.М., Кулікову В.А.,
Кудінову В.А., Марківу М.М., Савченку А.В., Рожновій В.В., Самодіну А.В.,
Моргун Н.С.:
5.1. До 15 вересня п.р. унести пропозиції щодо оновлення складу кафедр
на громадських засадах із числа фахівців-практиків.
5.2. До 15 жовтня п.р. подати пропозиції щодо створення (оновлення),
спільно з практичними підрозділами, навчально-тренувальних полігонів у
навчально-наукових інститутах, відділі спеціальної та фізичної підготовки та
на факультетах.
5.3. До 1 числа кожного місяця інформувати відділ організації та
координації освітнього процесу (Корж-Ікаєва Т.Г.) про участь представників
практичних підрозділів у проведенні навчальних занять для подальшого
узагальнення та інформування керівництва академії.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
академії професора Гусарєва С.Д.

Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор
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В.В. Василевич

