
     
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання науково-методичної ради 

Національної академії внутрішніх справ 

21 вересня 2016 року            м. Київ 

 
1. Про визначення кандидатури на здобуття соціальної стипендії Верховної 
Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та 
дітей з малозабезпечених сімей  
 Доповідає: Корж-Ікаєва Таїсія Григорівна 

 

2 Про переведення з денної на заочну форму навчання ад’юнктів докторантури 

та аспірантури академії: 

- Гусаченко Євгенію Олександрівну (за державним замовленням); 

- Сивопляса Юрія Юрійовича (за державним замовленням); 

- Парія Микиту Олексійовича (за кошти фізичних та юридичних осіб). 

 Доповідає: Мозоль Станіслав Анатолійович 

 

3. Про відрахування з докторантури та аспірантури ад’юнктів денної форми 

навчання: 

- Порохні Вікторії Вікторівни (за державним замовленням); 

- Білика В’ячеслава Івановича (за державним замовленням); 

- Коченка Максима Ігоровича (за кошти фізичних та юридичних осіб); 

- Іщенка Дениса Юрійовича (за кошти фізичних та юридичних осіб); 

- Бойка Віталія Володимировича (за кошти фізичних та юридичних осіб). 

 Доповідає: Мозоль Станіслав Анатолійович 

 

4 Про схвалення програм та робочих програм з навчальних дисциплін: 

4.1. «Цивільне право», «Цивільний процес», «Цивільне право та процес», «Земельне 

право», «Екологічне право», «Цивільне та сімейне право», «Трудове право», 

«Сімейне право», «Житлове право», «Проходження служби та спеціальний захист 

працівників органів Національної поліції», «Право інтелектуальної власності» та 

«Аграрне право» (кафедра цивільного права і процесу) 
 Доповідає: Калиновський Богдан Валерійович 

4.2. «Адміністративне право та процес», «Виконавчі провадження в 

адміністративного процесі», «Актуальні проблеми адміністративного права», 

«Сучасні аспекти адміністративної відповідальності», «Державне управління», 

«Адміністративна реформа в Україні», «Публічна служба», «Практикум зі складання 

адміністративно-процесуальних документів», «Порівняльне адміністративне право», 

«Адміністративно-деліктний процес» та «Адміністративне судочинство» (кафедра 

адміністративного права і процесу); «Господарське право та процес», «Правове 

регулювання інвестиційної діяльності», «Основи бухгалтерського обліку та судова 

бухгалтерія», «Фінансове право», «Податкове право» та «Основи економічної 

теорії» (кафедра економіко-правових дисциплін); робочих програм з навчальних 

дисциплін «Інформатика», «Інформаційне право», «Криміналістична інформатика», 

«Інформаційне забезпечення органів Національної поліції», «Інформаційні 

технології у правозастосовній практиці», «Інформаційні технології в 
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правозастосовчій діяльності», «Інформаційні технології проведення судових 

експертиз» та «Інформаційні технології в психології» (кафедра інформаційних 

технологій) 
 Доповідає: Константінов Сергій Федорович 

4.3. «Криміналістичні засоби та методи розкриття кримінальних правопорушень», 

«Домедична допомога» та «Криміналістика» (кафедра криміналістики та судової 

медицини) 
 Доповідає: Чорноус Юлія Миколаївна 

4.4. «Оперативно-розшукове документування», «Особливості проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій», «Організація і тактика проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій», «Протидія злочинам загально-кримінального напряму», 

«Практикум з ведення оперативно-розшукових справ», «Конфіденційне 

співробітництво» та «Протидія організованій злочинності та корупції»  (кафедра 

оперативно-розшукової діяльності) 
 Доповідає: Марков Михайло Миколайович 

4.5. «Тактична підготовка військ», «Військова педагогіка та виховна робота в 

підрозділах НГУ», «Інженерно-технічні засоби охорони» та «Основи військового 

управління» (кафедра тактичної підготовки військ); «Радіаційний, хімічний та 

біологічний захист підрозділів», «Військово-інженерна підготовка», «Автомобільна 

техніка (автомобільна підготовка)», «Практичне водіння (водіння бойових машин)», 

«Основи будови та експлуатації автомобільної техніки», «Основи будови та 

експлуатації озброєння та військової техніки», «Загальна тактика», «Бойове 

застосування озброєння та військової техніки», «Військова топографія», «Фізичне 

виховання та спеціальна фізична підготовка» (кафедра загальновійськових дисциплін 

та фізичної підготовки) та «Цивільне право та процес», «Практикум з загальної 

психології», «Порівняльна психологія», «Військова психологія», «Психологія 

праці», «Практична психологія», «Інженерна психологія», «Психологія управління», 

«Цивільне право та процес», «Українська мова професійного спрямування», 

«Адміністративне право і процес», «Кримінальне право», «Екологічне право», 

«Юридичне документознавство», «Практикум з загальної психології» та «Основи 

менеджменту» (кафедра загально-правових та психологічних дисциплін) 
 Доповідає: Калюк Олексій Миколайович 

5. Про схвалення та рекомендацію навчальних та навчально-методичних праць 
до друку без залучення коштів академії: 
5.1. Монографія «Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та 

розвитку» (к.ю.н., доцент Солоненко О.М.) 

 Доповідає: Калиновський Богдан Валерійович 

5.2. Навчальний посібник «Теорія держави та права» (кафедра теорії держави та 

права) 

 Доповідає: Калиновський Богдан Валерійович 

5.3. Науково-довідниковий посібник «Українсько-англійський розмовник для 

науково-педагогічних працівників» (кафедра іноземних мов) 

 Доповідає: Калиновський Богдан Валерійович 

5.4. Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії 

України (до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням») (кафедри 

тактичної підготовки) 

 Доповідає: Калюк Олексій Миколайович 
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5.5. Методичні рекомендації «Організаційно-правові основи профілактики 

правопорушень підрозділами національної поліції України» (авторський колектив 

академії) 

 Доповідає: Пастух Ігор Дмитрович 

5.6. Методичні рекомендації «Розслідування злочинів у сфері використання 

електричної енергії та експлуатації об’єктів електроенергетики» (авторський 

колектив академії) 

 Доповідає: Рожнова Вікторія Василівна 

5.7. Методичні рекомендації «Відшкодування потерпілому шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням» (авторський колектив академії) 

 Доповідає: Рожнова Вікторія Василівна 

5.8. Методичні рекомендації «Призначення судових експертиз під час розслідування 

неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності» (авторський колектив академії) 

 Доповідає: Чорноус Юлія Миколаївна 

5.9. Методичні рекомендації «Особливості розслідування вбивств минулих років» 

(авторський колектив академії) 

 Доповідає: Самодін Артем Володимирович 

5.10. Методичні рекомендації «Психофізіологічні дослідження з використанням 

поліграфа в практиці розслідування злочинів» (авторський колектив академії) 

 Доповідає: Чорноус Юлія Миколаївна 

5.11. Методичні рекомендації «Оперативно-розшукова протидія злочинам проти 

власності у зоні проведення антитерористичної операції» (авторський колектив 

академії) 

 Доповідає: Марков Михайло Миколайович 

5.12. Лабораторний практикум з техніко-криміналістичного дослідження документів 

(к.ю.н., доцент Воробей О.В.) 

 Доповідає: Чорноус Юлія Миколаївна 
6. Про схвалення та рекомендацію до друку науково-періодичних видань: 
6.1. Науковий журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» 
№ 3 за 2016 рік (авторський колектив академії) 
 Доповідає: Лошицький Михайло Васильович 

7. Про схвалення та рекомендацію навчальних та навчально-методичних праць 

для використання в освітньому процесі: 

7.1. Програма підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції України 

(авторський колектив академії) 

 Доповідає: Удалова Лариса Давидівна 

 

8. Про схвалення мультимедійних навчальних посібників, електронних видань: 

8.1. Мультимедійний навчальний посібник «Теорія держави та права» (кафедра 

теорії держави та права) 

 Доповідає: Калиновський Богдан Валерійович 

8.2. Мультимедійний навчальний посібник «Домедична допомога» (кафедра 

криміналістики та судової медицини) 

 Доповідає: Самодін Артем Володимирович 
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9. Про затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук та пропозиції щодо призначення наукових керівників 
(список додається) 
 Доповідає: Чернявський Сергій Сергійович 

 
 
Секретарі науково-методичної ради:                            С.В. Бондар 

 
                С.І. Колодейчак 

 
 
Голова науково-методичної ради        С.Д. Гусарєв 


