
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у травні другого семестру 2017/2018 н.р. 

 

 

№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

1.  02.05.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

цивільного права і 

процесу 

Десятник В.О. 

Спадкове право 

«Охорона спадкового 

майна та оформлення 

права на спадщину» 

семінар ЦК 

ауд. 510-Ц 

2.   03.05.2018 

 

09:30-10:50 Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Вакулик О.О. 

Криміналістика 

«Тактика проведення 

слідчого 

експерименту» 

практичне ННІ № 1 

лек. зал. №2-Н 

3.  03.05.2018 12:30-13:50 Старший викладач 

кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Булик І.Л. 

Адміністративне 

судочинство 

«Перегляд судових 

рішень» 

семінар ЦК 

ауд. 407-Ц 

4.  04.05.2018 09:30-10:50 Доцент кафедри 

кримінального 

процесу 

Форостяний А.В. 

Кримінальний процес 

«Виконання судових 

рішень» 

практичне ННІ №2  

ауд. №422 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

5.  07.05.2018 

 

11.00-12.20 Доцент кафедри 

адміністративного 

права і процесу  

Горбач О.В. 

Публічна служба  

 «Протидія 

корупційним проявам 

у системі публічної 

служби» 

семінар ЦК 

ауд. 518-Ц 

6.  08.05.2018 

 

08:00-09:20 Викладач кафедри 

іноземних мов 

Бірюкова Н.А. 

Іноземна мова      

«Оснащення 

правоохоронців» 

 

практичне ВСФП 

ауд. 208-В 

7.  10.05.2018 11.00-12.20 Старший викладач 

кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Нагайник Т.Г. 

Долікарська допомога 

«Домедична допомога 

при термінальних 

станах з основами 

реанімації» 

практичне ВСФП 

ауд. 207-В 

8.  11.05.2018 09:30-10:50 Старший викладач 

кафедри юридичної 

психології 

Казміренко В.О. 

Психологія управління 

« Формування 

професійно-важливих 

якостей керівника. 

Імідж керівника» 

семінар ЦК 

ауд. 533-Ц 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

9.  11.05.2018 11.00-12.20 Викладач кафедри 

цивільного права і 

процесу 

Лозова Т.І. 

Цивільне право та 

процес 

 «Договори про 

надання послуг» 

семінар ННІ № 3 

ауд. 1.21а-Ч 

10.  11.05.2018 09:30-10:50 Викладач кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

 Матчук С.В. 

Адміністративне право 

і процес  

 «Дозвільно-

реєстраційне 

провадження» 

практичне ЦК 

ауд. 538-Ц 

11.  14.05.2018 09:30-10:50 Старший викладач 

кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Зубрійчук В.В. 

Криміналістика 

«Тактика призначення 

судових експертиз» 

практичне ЦК 

ауд. 407-Ц 

12.  14.05.2018 12:30-13:50 Професор кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

  Чабан В.П. 

Адміністративне право 

і процес  

 «Зміст 

адміністративного 

процесу» 

лекція ННІ № 3 

ауд. 2.11-Ч 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

13.  14.05.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

управління та роботи 

з персоналом 

Коруля І.В. 

Аналітичне 

забезпечення 

професійної діяльності 

«Об’єкти аналітичного 

дослідження в органах 

Національної поліції» 

лекція ННІ № 2 

ауд. 525-Т 

 

14.  15.05.2018 09:30-10:50 Професор кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Черній В.В. 

Адміністративно-

деліктне право та 

процес  

Тема: «Кваліфікація 

адміністративних 

проступків» 

практичне ЦК 

ауд. 524-Ц 

15.  15.05.2018  11.00-12.20 Викладач кафедри 

адміністративної 

діяльності 

Лях Н.В. 

Попередження 

насильству в сім’ї 

лекція ННІ № 3 

ауд. 2.1-Ч 

16.  16.05.2018 08:00-09:20 Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності  

Братков С.І. 

Порядок ведення єдиного 

обліку в органах поліції 

заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні 

правопорушення та інші 

події 

лекція ЦК 

лек. зал. 434-Ц 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

17.  16.05.2018 08:00-09:20 Професор кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Мацишин В.С. 

Криміналістика 

«Загальні положення 

криміналістичної 

методики» 

семінар ЦК 

ауд. 523-Ц 

18.  16.05.2018 14.30-50.50 Доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності  

Луговий І.О. 

Поняття, мета й 

завдання системи 

централізованого 

управління нарядами 

поліції та заходи щодо 

її вдосконалення. 

Порядок дій оператора 

"102" 

лекція ЦК 

лек. зал. 434-Ц 

19.  16.05.2018 09:30-10:50 Доцент кафедри 

адміністративного 

права і процесу  

Чорна В.Г. 

Адміністративне 

судочинство  

 «Провадження в суді 1 

інстанції» 

практичне ЦК 

ауд. 520-Ц 

20.  16.05.2018 16.00-17.20 Доцент кафедри 

досудового 

розслідування 

Литвинчук О.І. 

Особливі порядки 

кримінальних проваджень 

на підставі угод та у формі 

приватного обвинувачення 

(підвищення кваліфікації) 

семінар ЦК 

ауд. 430-Ц 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

21.  17.05.2018 11.00-12.20 Старший викладач 

кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Шевченко Л.В. 

Адміністративне право 

і процес  

 «Провадження по 

розгляду звернень» 

громадян» 

семінар ЦК 

ауд. 527-Ц 

22.  18.05.2018 09:30-10:50 Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Семенов В.В. 

Криміналістика 

«Розслідування 

злочинів проти 

статевої свободи і 

статевої 

недоторканності» 

 

семінар ЦК 

ауд. 524-Ц 

23.  21.05.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

криміналістики та 

судової медицини 

Нікітіна- 

Дудікова Г.Ю. 

 

Криміналістика 

«Розслідування 

злочинів проти 

власності» 

семінар ЦК 

ауд. 520-Ц 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

24.  21.05.2018 11.00-12.20 Професор кафедри 

цивільного права і 

процесу  

Безух О.В. 

Господарський процес  

«Відновлення 

господарським судом 

втраченого судового 

провадження» 

практичне ЦК 

ауд. 508-Ц 

25.  23.05.2018 08:00-09:20 Викладач кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування 

Науменко С.Г. 

Банківське та біржове 

право 

 «Правове 

регулювання 

діяльності валютних 

бірж та бірж праці» 

семінар ННІ №1 

ауд.421 

26.  29.05.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Поливода В.В. 

Несправжні 

(імітаційні) засоби, як 

спосіб зашифрування 

належності осіб, 

приміщень, 

транспортних засобів 

до оперативних 

підрозділів 

Національної поліції 

лекція ЦК 

ауд. 410-Ц 



№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид 

заняття 

Місце 

проведення 

27.  31.05.2018 09:30-10:50 Доцент кафедри 

кримінального права 

 Чабанюк В.Д. 

Кримінальне право 

Загальна частина 

« Звільнення від 

покарання та його 

відбування» 

семінар ННІ №2 

ауд. 311-Т 

 

 


