
Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками кафедр НАВС 

у жовтні першого семестру 2018/2019 н.р. 

 

 

№ з/п Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Заняття проводить 

(кафедра, НПП) 

Навчальна 

дисципліна,  

(тема) 

Вид заняття Місце проведення 

1.  01.10.2018 08.00-09.20 Професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Смаглюк В.М. 

«Інформаційне 

забезпечення 

професійної 

діяльності» 

Тема 2: «Сучасні 

системи підготовки 

службової 

документації та 

захист інформації в 

професійній 

діяльності» 

практичне ЦК 

ауд. 442 

2.  02.10.2018 08.00-09.20 Доцент кафедри 

філософії права  

та юридичної логіки 

 

Петрова Г.М. 

Філософія, Т.2.4 

 «Історія 

філософської думки: 

Німецька класична 

філософія, 

семінар ННІ №3 

ауд. 1.17 



Марксистська 

філософія» 

3.  03.10.2018 15.00-16.20 Професор кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Пастух І.Д. 

Публічне 

адміністрування 

 

семінар ЦК 

ауд. 535 

4.  04.10.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Скорик В.О. 

Адміністративне 

право та процес 

практичне ВСФП 

ауд. 202-В 

5.  04.10.2018 08.00-09.20 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Тарасенко В.П. 

«Інформатика» 

Тема 1: Основні 

поняття та завдання 

інформатики 

«Апаратне та 

програмне 

забезпечення 

персонального 

комп’ютера» 

семінар ННІ №3 

ауд. 1.16 

6.  04.10.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

«Інформатика» 

Тема 1: Основні 

семінар ННІ №3 

ауд. 5.8 



кібернетичної 

безпеки 

Скачек Л.М. 

поняття та завдання 

інформатики 

«Апаратне та 

програмне 

забезпечення 

персонального 

комп’ютера» 

7.  04.10.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Пакриш О.Є. 

Безпека роботи з 

інформацій» 

практичне ЦК 

ауд. 420 

8.  05.10.2018 09.30-10.50 Викладач кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Бухтіярова І.Г. 

Адміністративне 

право та процес 

семінар ВСФП 

ауд. 301-В 

9.  05.10.2018 14.30-15.50 Професор кафедри 

кримінального 

процесу 

Азаров Ю.І. 

Прокуратура в 

кримінальному 

процесі 

 «Нагляд за 

додержанням законів 

лекція ЦК 

ауд. 520-Ц 



при виконанні 

судових рішень, 

застосуванні заходів 

примусового 

характеру» 

10.  08.10.2018 14.30-15.50 Професор кафедри 

кримінального 

процесу 

Письменний Д.П. 

Доказування в 

кримінальному 

процесі 

«Доказування при 

здійсненні 

кримінального 

провадження в 

особливих порядках» 

лекція ЦК 

ауд. 359 

11.  08.10.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Клименченко С.Д. 

Справочинство  

«Діяльнісь органів 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування, на 

яких покладено 

обов'язки з 

організації роботи 

щодо запобігання  

проявам корупції» 

лекція ЦК 

ауд. 428 



12.  08.10.2018 09.30-10.50 Старший викладач 

кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

судових експертиз 

Мендус С.І. 

Участь спеціаліста 

при проведенні 

слідчих (розшукових) 

дій 

Участь спеціаліста 

при проведенні 

огляду місця події 

практичне ННІ № 2 

ауд. 418 

 

13.  09.10.2018 08.00-09.20 Старший викладач 

кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

судових експертиз 

Примак Р.М. 

Участь спеціаліста 

при проведенні 

слідчих (розшукових) 

дій 

Участь спеціаліста 

при проведенні 

огляду місця події 

практичне ННІ № 2 

ауд. 416 

 

14.  09.10.2018 09.30-10.50 Старший викладач 

кафедри юридичного 

документознавства 

Проценко Г.П. 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

 

«Усна й писемна 

форми вияву мови 

 у правовій сфері»  

 

практичне ННІ № 2 

ауд. 510-Т 

 



15.  11.10.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства 

Ялова О.В. 

Юридичне 

документознавство 

 

«Юридична техніка» 

 

семінар ННІ №3 

ауд. 2.22 

16.  11.10.2018 11.00-12.20 Доцент кафедри 

адміністративного 

права і процесу 

Дорогих В.М. 

Адміністративне 

право та процес 

семінар ННІ № 2 

ауд. 203-Т 

 

17.  12.10.2018 08.00-09.20 Доцент кафедри 

досудового 

розслідування 

Литвинчук О.І. 

Особливості порядку 

кримінального 

провадження 

лекція ННІ №3 

ауд. 2.20 

18.  16.10.2018 08.00-09.20 Професор кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

судових експертиз 

Свобода Є.Ю. 

Судова 

почеркознавча 

експертиза  

Теоретичні 

положення 

дослідження 

підписів. Вирішення 

питання про 

автентичність 

лекція ННІ № 2 

ауд. 112 

 



підпису 

19.  17.10.2018 09.30-10.50 Доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Краснощок Ю.І. 

«Інформаційне 

забезпечення 

професійної 

діяльності» 

Тема 2: «Сучасні 

системи підготовки 

службової 

документації та 

захист інформації в 

професійній 

діяльності» 

семінар ЦК 

ауд. 431 

20.  17.10.2018 09.30-10.50 Професор кафедри 

інформаційних 

технологій та 

кібернетичної 

безпеки 

Смаглюк В.М. 

«Актуальні питання 

інформаційного 

права». 

Тема 5: 

«Інформаційно-

правові норми та 

інформаційні 

правовідносини» 

лекція ЦК 

ауд. 442 

21.  23.10.2018 08.00-09.20 Доцент кафедри 

філософії права  

та юридичної логіки 

Політологія 

 Т.6 «Політичні партії 

семінар ННІ№3 

ауд. 1.7 



 

Кумеда Т.А. 

і громадсько-

політичні рухи. 

Політичні еліти» 

22.  30.10.2018 08.00-09.20 Професор кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та 

судових експертиз 

Приходько Ю.П. 

Судова експертиза 

вогнепальної та 

холодної зброї 

Дослідження 

вогнепальної зброї 

практичне ННІ № 2 

ауд. 239 

 

 

 

 


