
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у лютому другого семестру 2017/2018 н.р. 

 

№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид заняття Місце проведення 

1.  08.02.2018 08.00-09.20 Старший викладач 

кафедри управління 

та роботи з 

персоналом 

Желепа С.П. 

Взаємодія органів 

Національної поліції 

з громадськістю. 

Профілактика 

правопорушень. 

«Теоретико-

організаційні аспекти 

взаємодії з 

громадськістю 

підрозділів 

Національної поліції» 

лекція Центральний 

корпус 

ауд. 359-Ц 

2.  13.02.2018 

 

08:00-09:20 Професор кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Саковський А.А. 

Криміналістика 

«Загальні положення 

криміналістичної 

тактики»  

лекція ННІ №1 

л/з 2 

3.  15.02.2018 12.30-13.50 Професор кафедри 

криміналістики та 

Криміналістика 

«Загальні положення 

лекція Центральний 

корпус 



 судової медицини 

Сокиран Ф.М. 

криміналістичної 

тактики»  

ауд. 548-Ц 

4.  16.02.2018 

 

09.30-10.50 Професор кафедри 

організації охорони 

громадського 

порядку 

Голосніченко І.П. 

Практикум з протидії 

домашньому 

насильству 

«Спеціальні заходи 

щодо протидії 

домашньому 

насильству» 

лекція ННІ №3 

ауд. 2.10-Ч 

5.  19.02.2018 12.30-13.50 Викладач кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Кононенко Н.О. 

Криміналістика 

«Загальні положення 

криміналістичної 

тактики» 

семінар ННІ № 1 

ауд. 410-Н 

6.  20.02.2018 16.00-17.20 Доцент кафедри 

організації охорони 

громадського 

порядку 

Кудря В.О. 

Відпрацювання 

здобутих практичних 

патрульного 

поліцейського під час 

проходження 

рольових ігор 

практичне ППП 

ауд. 310-К 

 

  



7.  20.02.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Усачова К.С. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

«Орфографічні норми 

сучасної української 

літературної мови у 

професійному 

мовленні» 

практичне ВСФП 

ауд. № 202 

8.  20.02.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Ялова О.В. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

«Орфографічні норми 

сучасної української 

літературної мови» 

практичне ВСФП 

ауд. № 209 

9.  20.02.2018 12.30-13.50 Доцент кафедри 

управління та роботи 

з персоналом 

Комірчий П.О. 

Аналітичне 

забезпечення 

професійної 

діяльності 

«Поняття і сутність 

аналітичного 

забезпечення в 

діяльності правника» 

лекція ННІ № 3 

ауд. МАЗ 



10.  21.02.2018 12.30-13.50 Завідувач кафедри 

організації охорони 

громадського 

порядку 

Куліков В.А. 

Дії патрульних під 

час масових заходів 

практичне ППП 

ауд. 509-К 

11.  28.02.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Красницька А.В. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

«Лексичні норми 

сучасної української 

літературної мови» 

практичне ННІ № 3 

ауд. № 1.15 

12.  28.02.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

 Шевчук І.Л. 

 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

«Орфографічні норми 

сучасної української 

літературної мови у 

професійному 

мовленні» 

практичне ННІ № 3 

ауд. № 2.15 

 

 


