
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у березні другого семестру 2017/2018 н.р. 

 

 

№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид заняття Місце проведення 

1.  01.03.2018 08:00-09:20 Професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Хахановський В.Г. 

Криміналістична 

інформатика 

Тема 2: «Експертні 

системи та їх 

використання для 

вирішення 

криміналістичних 

завдань» 

лекція ННІ № 2 

ауд. 413-Т 

2.  02.03.2018 08:00-09:20 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Пакриш О.Є. 

Інформаційне 

забезпечення 

професійної 

діяльності.  

Тема 1: 

«Інформаційне 

забезпечення органів 

національної поліції 

України: основні 

поняття, завдання, 

структура системи, 

характеристика 

інформаційних 

підсистем» 

практичне ННІ № 1 

ауд.146-Н 

 



3.  02.03.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

філософії права  

та юридичної логіки 

 

Роговенко М.М. 

Політологія 

 «Влада в політичному 

житті суспільства. 

Політичні режими»  

семінар ВСФП 

ауд. 302-В 

4.  05.03.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

історія держави та 

права 

підполковник поліції 

 

Анатольєва О. І. 

Історія держави та 

права зарубіжних 

країн  

«Держава та право 

Франції (ХVІІІ – ХІХ 

ст.)» 

лекція ННІ №2 

ауд. 202 - Т 

5.  05.03.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

теорії держави і 

права 

Тюріна О.В. 

Юридична 

компаративістика 

«Юридична 

компаративістика: 

генезис, сучасний 

стан, предмет, 

методологія» 

семінар Центральний 

корпус 

ауд. 532-Ц 

6.  05.03.2018 12.30-13.50 Старший викладач 

кафедри юридичного 

документознавства 

Проценко Г.П. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

«Лексичні норми 

сучасної української  

літературної мови у 

професійному 

мовленні»  

практичне ННІ № 2 

ауд. № 110 

 

  



 

7.  06.03.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

історія держави та 

права 

 

Сокур Ю. В. 

Історія держави та 

права України  

«Українська 

гетьманська держава 

(Військо Запорозьке) 

та її право (серед. 

ХVІІ – кін. ХVІІІ ст.).» 

семінар ННІ №1 (ВСФП) 

ауд. 208 - В 

8.  06.03.2018 08:00-09:20 Доцент кафедри 

філософії права  

та юридичної логіки 

Сокрут В.М. 

Політологія 

 «Політичні 

відносини» 

лекція ННІ№3 

ауд. № 1.12-Ч 

9.  07.03.2018 09.30-10.50 Професор кафедри 

філософії права  

та юридичної логіки 

Бандура О.О. 

Філософія 

 «Історія філософської 

думки:Філософія ХІХ-

ХХ ст. 

семінар ННІ №3 

ауд. № 2.11-Ч 

10.  07.03.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Клименченко С.Д. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

«Лексичні норми 

сучасної української  

літературної мови у 

професійному 

мовленні» 

практичне ННІ № 2 

ауд. № 103 

11.  07.03.2018 11.00-12.20 Викладач кафедри 

юридичного 

документознавства 

Ознамець Г.О. 

Юридичне 

документознавство 

«Лінгвістичні правила 

складання юридичних 

документів» 

практичне ННІ № 2 

ауд. № 403 

 



12.  07.03.2018 09.30-10.50 Професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Рибальський О.В. 

Основи інформаційної 

безпеки 

 Тема 2: «Технічні 

канали витоку 

інформації і методи та 

засоби їх блокування» 

семінар ННІ № 2 

ауд. 413-Т 

13.  08.03.2018 12.30-13.50 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Лощинська Н.В. 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)  

 

«Морфологічні норми 

сучасної української 

літературної мови» 

лекція ННІ № 3 

л/з № 1.12 

14.  12.03.2018 17.30-18.50 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Тарасенко В.П. 

Математична 

статистика та 

математичні методи в 

психології 

«Випадкові події  та 

операції над ними» 

лекція ННІ № 1 

ауд. Юр.кл.-Н 

15.  13.03.2018 08:00-09:20 Доцент кафедри 

історія держави та 

права  

підполковник поліції 

 

Прус В. З. 

Історія держави та 

права України  

«Запорозька Січ – 

предтеча Української 

гетьманської 

держави» 

лекція ННІ №2 

ауд. 211 - Т 

16.  13.03.2018 08:00-09:20 Професор кафедри 

історія держави та 

права 

Сокур Ю. В. 

Історія держави та 

права України  

«Суспільно-

політичний лад і 

право України у 

семінар ННІ №1  

(ВСФП) 

ауд. 208 - В 



складі Австрійської, 

Австро-Угорської та 

Російської імперій 

(кін.XVIII-поч. ХХ 

ст.)» 

17.  13.03.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

кримінального 

процесу 

Омельченко О.Є. 

Кримінальний процес 

 «Виконання судових 

рішень» 

лекція ННІ №1 

Лек. зал № 2 

18.  13.03.2018 

 

08:00-09:20 Професор кафедри 

досудового 

розслідування 

Ієрусалимов І.О. 

Судові та 

правоохоронні органи 

України 

лекція ННІ №2 

ауд. 204-Т 

19.  14.03.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри  

історія держави та 

права 

Курас Д.І. 

Історія держави та 

зарубіжних країн  

 «Станово-

представницька  

монархія» 

лекція ННІ №3 

ауд. л/з1.12- Ч 

20.  14.03.2018 

 

09.30-10.50 Професор кафедри 

криміналістичного  

забезпечення та 

судових експертиз 

Воробей О.В. 

Судова експертиза 

документів  

 «Експертиза бланків 

документів» 

лекція ННІ №2 

ауд. 112 

21.  15.03.2018 17.30-18.50 Професор кафедри 

фінансової безпеки 

та фінансового 

розслідування 

Тихонова О.В. 

Антикорупційна 

політика 

 «Антикорупційне 

законодавство 

України» 

семінар ННІ №3 

ауд. № 1.21-Ч 

 



22.  15.03.2018 

 

09.30-10.50 Професор кафедри 

філософії права та 

юридичної логіки 

Симон Ю.С. 

Філософія 

 «Історичні типи 

філософської думки: 

Філософія ХІХ-ХХ 

ст.» 

семінар ННІ №2 

ауд. 204-Т 

23.  16.03.2018 

 

08:00-09:20 Професор кафедри 

фінансової безпеки 

та фінансового 

розслідування 

Матвійчук В.В. 

Антикорупційна 

політика 

 «Антикорупційне 

законодавство 

України» 

семінар Центральний 

корпус 

ауд. 532- ЦК 

24.  19.03.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

історія держави та 

права 

Щербатюк В. М. 

Історія держави та 

права України  

«Національна 

державність і право 

України у 1917-1921 

рр.» 

лекція ННІ №3 

ауд. л/з1- Ч 

25.  20.03.2018 

 

09.30-10.50 Доцент кафедри 

адміністративного 

права та процесу 

Плугатир М.В. 

Складання 

процесуальних 

документів 

лекція ННІ № 3 

л/з № 2.1-Ч 

26.  20.03.2018 

 

16.00-17.20 Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Костенко І.В. 

Міграційне право  

«Нелегальна міграція 

та політика держави 

щодо її протидії» 

семінар ННІЗДН  

ауд. 538-Ц 

27.  21.03.2018 

 

11.00-12.20 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Галій М.С. 

Юридичне 

документознавство 

«Лінгвістичні правила 

складання юридичних 

документів» 

практичне ВСФП 

ауд. № 102 

 



28.  21.03.2018 11.00-12.20 Завідувач кафедри 

історія держави та 

права 

Шкуратенко О.В. 

Історія держави та 

права зарубіжних 

країн 

«Станово-

представницька  

монархія» 

лекція ННІ №1 

 (ВСФП) 

ауд. л/з 1 - В 

29.  21.03.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

історія держави та 

права 

полковник поліції 

Дорощук Н. О. 

Історія держави та 

права України  

«Державно-правове 

становище України 

під владою Польщі та 

Речі Посполитої 

Польської» 

семінар ННІ №2 

ауд. 110 - Т 

30.  21.03.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

фінансової безпеки 

та фінансового 

розслідування 

Шевчук О.О. 

Кримінальний аналіз 

 «Основи 

кримінального 

аналізу» 

практичне Центральний 

корпус 

ауд. 431-Ц 

31.  21.03.2018 

 

08:00-09:20 Професор кафедри 

досудового 

розслідування 

Осауленко О.А 

Судові та 

правоохоронні органи 

України 

лекція ВСФП 

л/з 1-В 

32.  21.03.2018 14.30-15.50 Професор кафедри 

конституційного 

права та прав 

людини 

Камінська Н.В. 

Захист прав людини у 

професійній 

діяльності 

« Забезпечення 

реалізації прав 

людини органами 

публічної влади 

України» 

лекція ННІ №3 

 ауд. 1.4-Ч 



33.  22.03.2018 16.00-17.20 Професор кафедри 

історія держави та 

права 

Романишин Н.Ю. 

Історія держави та 

права України  

«Суспільно-

політичний лад і 

право України у 

складі Австрійської, 

Австро-Угорської та 

Російської імперій 

(кін.XVIII-поч. ХХ 

ст.)» 

семінар ННІ №3 

ауд. 1.4 - Ч 

34.  22.03.2018 17.30-18.50 Професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Смаглюк В.М. 

Інформаційні 

технології в 

правозастосовчій  

діяльності 

 Тема 4: «Експертні 

системи та їх 

використання в 

правозастосовчій  

діяльності» 

практичне ННІ №3 

 ауд. 1.1-Ч 

35.  27.03.2018 

 

09.30-10.50 Доцент кафедри 

криміналістичного  

забезпечення та 

судових експертиз 

 

Кофанова О.С. 

Судова 

дактилоскопічна 

експертиза».  

Тема  «Методика 

дактилоскопічного 

дослідження слідів 

папілярних узорів. 

Методика 

пороеджеоскопічного 

дослідження слідів 

папілярних узорів» 

лекція ННІ №2 

ауд. 317 - Т 



36.  28.03.2018 

 

11.00-15.50 Професор кафедри 

адміністративної 

діяльності 

 

Квітка Я.М. 

Взаємодія поліції та 

суспільства 

лекція ННІ № 3 

ауд. 3.4-Ч 

37.  29.03.2018  

 

12.30-13.50 Професор кафедри, 

к.ю.н., доцент, 

підполковник поліції  

Расюк Е.В. 

Соціологія 

Тема 7: «Конфлікт як 

форма суспільних 

відносин» 

семінар ННІ № 3 

ауд. 1.18-Ч 

 


