
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у квітні другого семестру 2017/2018 н.р. 

 

 

№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид заняття Місце проведення 

1.  02.04.2018 08:00-09:20 Старший викладач 

кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Мельников І.М. 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

підрозділів 

організаційно-

аналітичного 

забезпечення та 

оперативного 

реагування 

національної поліції 

України. 

 Тема 2.10: 

«Впровадження 

інноваційних 

технологій пошуку в 

процесі ідентифікації 

особи» 

лекція ІПО 

ауд. 434 - Ц 



2.  02.04.2018 

 

14:30-15:50 Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

   Нарусевич О.С. 

Судова медицина та 

психіатрія 

«Організаційні та 

процесуаьні основи 

судово-медичної та 

судово-психіатрічної 

експертизи» 

 

семінар ЦК 

ауд. 533 

3.  02.04.2018 11.00-12.20 Викладач кафедри 

спеціальної фізичної 

підготовки 

 

Чукреєв П.В. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

 «Захист від нападу 

та силове затримання 

правопорушника»  

практичне ННІ №1 (ВСФП) 

Спортивний 

комплекс 

4.  03.04.2018 08:00-09:20 Старший викладач 

кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

судових експертиз 

Волошин О.Г. 

Судова експертиза 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

  «Можливості 

трасологічної 

експертизи у 

визначенні джерела 

походження товару» 

лекція  ННІ № 2 

ауд. 525-Т 

 



5.  03.04.2018 

 

17.30-18.50 Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Братков С.І.  

 

Взаємодія поліції та 

суспільства 

практичне КОРД 

ауд. 1 ВП 

6.  05.04.2018 11.00-12.20 Викладач кафедри 

конституційного 

права та прав людини 

Сьох К.Я. 

Конституційне право 

« Конституція 

України та її 

розвиток» 

семінар ННІ № 2 

ауд. 204-Т 

7.  06.04.2018 

 

11.00-12.20 Викладач  кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Лях Н.В. 

Режим секретності 

 «Поняття суть та 

значення режиму 

секретності в 

діяльності органів 

НП» 

семінар ННІ № 2 

ауд. 310-Т 

8.  10.04.2018 

 11.00-12.20 

Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Басс В.О. 

Взаємодія поліції та 

суспільства 

лекція 

 

ІПО ПП, 

ауд. 3.4-ГБ 

 



9.  11.04.2018 08:00-09:20 Професор кафедри 

кримінального права 

Романенко О.В. 

Кримінальне право 

«Співучасть у 

злочині» 

практичне ННІ №1 (ВСФП) 

ауд. 410 - В 

10.  12.04.2018 

 

12:30-13:50 Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Патик Л.Л. 

Дії поліцейського на 

місці події 

практичне ННІ №1 (ВСФП) 

ауд. 103 

11.  16.04.2018 

 

09.30-10.50 Професор кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Золотарьова Н.І. 

Дії патрульного під 

час масових заходів 

практичне ННІ № 3 

ауд. 3.4-Ч 

12.  18.04.2018 

 

09.30-10.50 Доцент кафедри 

адміністративного 

права та процесу 

Волох О.К. 

Адміністративне 

право та процес 

«Публічне 

адміністрування в 

соціально-культурній 

сфері» 

семінар ННІ № 3 

ауд. 1.22а-Ч 

13.  18.04.2018 12.30-13.50 Викладач кафедри 

іноземної мови 

 

Зубенко В.О. 

Іноземна мова «Ро-

бота правоохо-ронців 

в аеропорту та заліз-

ничному вокзалі» 

практичне ННІ № 2 

ауд. № 204 



14.  19.04.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності 

 

Білик В.М. 

Загальні засади 

розгляду звернень 

громадян до НП 

лекція ІПО 

ауд. 434-ЦК 

15.  23.04.2018 12.30-13.50 Старший викладач 

кафедри спеціальної 

фізичної підготовки 

 

Лігай  Д. Д. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

 «Захист від нападу 

та силове затримання 

правопорушника» 

практичне ННІ №1  

Спортивний зал 

16.  23.04.2018 

 

09:30-10:50 Професор кафедри 

криміналістики та 

судової медицини  

 

Антонюк П.Є. 

Особливості 

здійснення 

досудового 

розслідування в 

окремих злочинах 

«Загальні положення 

методики 

розслідування 

окремих видів 

злочинів» 

практичне ННІ № 3 

ауд. 1.5-Ч 

17.  24.04.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

Судова трасологічна 

експертиза  

лекція ННІ № 2 

ауд. 526-Т 

 



судових експертиз 

 

Шведова О.В. 

  «Експертне 

дослідження пломб і 

запірно-

пломбувальних 

пристроїв» 

18.  25.04.2018 09.30-10.50 Викладач кафедри 

спеціальної фізичної 

підготовки 

Тихий О.В. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

 «Захист від нападу 

та силове затримання 

правопорушника» 

практичне ННІ №1 (ВСФП) 

Спортивний 

комплекс 

19.  25.04.2018 

 

08:00-09:20 Старший викладач 

кафедри досудового 

розслідування 

Симчук А.С. 

Судові та 

правоохоронні 

органи України 

лекція ННІ №2 

 ауд. 301-Т 

20.  27.04.2018 11.00-12.20 Старший викладач 

кафедри спеціальної 

фізичної підготовки 

 

Кримець О.І. 

Спеціальна фізична 

підготовка 

 «Захист від нападу 

та силове затримання 

правопорушника» 

практичне ННІ №1  

Спортивний зал 

 

 


