
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у листопаді першого семестру 2016/2017 н.р. 

 

№ з/п 
Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна, 

(тема) 

Вид заняття Місце проведення 

1.  01.11.2016 08.00-09.20 

Доцент кафедри 

кримінального права, 

процесу та кримінології 

Залялова І.М. 

Кримінологія 

«Кримінологічна 

характеристика та 

попередження 

організованої 

злочинності» 

 

лекційне 
ННІ №3 

МАЗ 

2.  01.11.2016 08.00-09.20 

Доцент кафедри 

криміналістичних 

експертиз 

Свобода Є.Ю. 

Судова почеркознавча 

експертиза 

«Теоретичні 

положення 

дослідження підписів. 

Вирішення питання 

про автентичність 

підпису» 

лекційне 
ННІ №2 

ауд. 206 

3.  02.11.2016 12.30-13.50 

Професор кафедри 

економіко-правових 

дисциплін 

Бутинець Т.А. 

Господарське право 

«Особливості 

правового регулювання 

господарської 

діяльності в сфері 

виконання робіт та 

надання послуг» 

семінар 
ННІ №3 

ауд. 1.11 



4.  03.11.2016 12.30-13.50 

Доцент кафедри 

цивільного права і 

процесу 

Полішко Н.Л. 

Цивільне право 

«Договір доручення. 

Договір комісії. 

Договір управління 

майном» 

практичне 
ННІ №2 

ауд. 406 

5.  03.11.2016 08.00-09.20 

Викладач кафедри 

іноземних мов 

Півкач І.О. 

Іноземна мова 

«Особливості 

діяльності поліції 

Великобританії» 

практичне 
ННІ №1 

ауд. 617 

6.  03.11.2016 11.00-12.20 

Професор кафедри 

інформаційних 

технологій 

Рибальський О.В. 

Інформаційні 

технології проведення 

судових експертиз 

«Основи системного 

підходу до процесів 

автоматизації 

експертних досліджень 

на прикладах 

експертних 

досліджень» 

семінар 
ННІ № 2 

ауд. 413 

7.  05.11.2016 08.00-09.20 

Доцент кафедри 

загально-правових та 

психологічних 

дисциплін 

Дручек О.В. 

Теорія держави та 

права 

«Форми держави» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 1.14 



8.  07.11.2016 09.30-10.50 

Завідувач кафедри 

тактичної підготовки 

військ 

Троцький Р.С. 

Тактична 

підготовка військ 

«Бойова служба з 

охорони 

дипломатичних 

представництв, 

консульських установ 

іноземних держав та  

представництв 

міжнародних 

організацій в Україні» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 2.13 

9.  09.11.2016 11.00-12.20 

Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Курилін І.Р. 

Криміналістика 

«Криміналістичне 

дослідження зброї, 

боєприпасів, вибухових 

речовин і пристроїв та 

слідів їх застосування» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 1.17 

10.  09.11.2016 09.30-10.50 

Доцент кафедри 

загально-правових та 

психологічних 

дисциплін  

Кондратюк-Антонова 

Т.В. 

Соціологія 

«Організація 

соціологічних 

досліджень, методи 

збирання та аналізу 

соціологічної 

інформації» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 1.14 

11.  10.11.2016 08.00-09.20 

Доцент кафедри 

загально-правових та 

психологічних 

дисциплін 

Дручек О.В. 

Теорія держави та 

права 

«Правоутворення та 

форми права» 

лекція 
ННІ № 3 

ауд. 1.14 



12.  10.11.2016 12.30-13.50 

Старший викладач 

кафедри вогневої та 

спеціальної фізичної 

підготовки ННІ № 1 

Малєєв В.В. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

«Захисні та атакуючі 

дії при загрозі 

холодною зброєю» 

практичне 
ННІ № 1 

Зал для боротьби 

13.  10.11.2016 09.30-10.50 

Професор кафедри 

досудового 

розслідування ННІ № 1 

Осауленко О.А. 

Судові та 

правоохоронні органи 

України 

«Міжнародна 

організація 

кримінальної поліції – 

Інтерпол» 

семінар 
ННІ № 1 

ауд. 610 

14.  11.11.2016 09.30-10.50 

Викладач кафедри 

загально-правових та 

психологічних 

дисциплін 

Калінюк А.Л. 

Цивільне право та 

процес 

«Право власності. 

Захист права 

власності» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 2.12 

15.  15.11.2016 11.00-12.20 

Професор кримінології 

та кримінально-

виконавчого права 

Поліщук Г.С. 

Правова статистика 

«Абсолютні, відносні 

та середні величини у 

правовій статистиці» 

семінар 
ННІ № 2 

ауд. 312 

16.  16.11.2016 09.30-10.50 

Доцент кафедри 

конституційного та 

міжнародного права 

Івершенко Л.А. 

Конституційне право 

«Форми держави в 

зарубіжних країнах» 

семінар 
ННІ № 1 

ауд. 614 

17.  16.11.2016 08.00-09.20 

Доцент кафедри 

вогневої та спеціальної 

фізичної підготовки 

ННІ № 2 

Кузенков О.В. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

«Звільнення від 

захоплень та охоплень» 

практичне Стадіон 



18.  16.11.2016 09.30-10.50 

Доцент кафедри 

загально-правових та 

психологічних 

дисциплін 

Кондратюк – 

Антонова Т.В. 

Логіка 

«Гіпотеза, доведення та 

спростування» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 1.15 

19.  17.11.2016 12.30-13.50 

Викладач кафедри 

пенітенціарної 

діяльності ІКВС 

Лисенко М.І. 

Кримінально-

виконавче право 

«Персонал органів та 

установ виконання 

покарань» 

практичне 
ННІ № 3 

ауд. 3.7 

20.  17.11.2016 08.00-09.20 

Старший викладач 

кафедри інформаційних 

технологій ННІ № 1 

Мельников І.М. 

Інформаційні 

технології проведення 

судових експертиз 

«Основи системного 

підходу до процесів 

автоматизації 

експертних досліджень 

на прикладах 

експертних 

досліджень» 

практичне 
ННІ № 2 

ауд. 413 

21.  18.11.2016 09.30-10.50 

Старший викладач 

кафедри тактичної 

підготовки військ  

ННІ № 3 

Буянівський О.М. 

Військова педагогіка та 

виховна робота в 

підрозділах НГУ 

«Суть процесу 

виховання воїнів, його 

зміст та характеристика 

основних компонентів» 

семінар 
ННІ № 3 

ауд. 5.2 

 


