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План впровадження результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт  
у практичну діяльність ОВС та навчальний процес на 2014 рік 

 
№ 
з/п 

Найменування розробки Напрям 
впровад-

ження 

Суб’єкти 
впровадження 

Заходи з авторського 
супроводження 

Термін 
впровадження 

почато
к 

завер-
шення 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Монографія  

“Наукознавчі проблеми юридичної 
компаративістики” 

Навчальний 
процес 

Кафедра теорії 
держави та права 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

09.2014 12.2014 

2. Посібник 
“Основи правових знань” 

Навчальний 
процес 

Кафедра теорії 
держави та права 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

09.2014 12.2014 

3. Збірник матеріалів науково-
практичної конференції  
“Примусові робітники з України в 
Європі в роки Другої світової 
війни” 

Навчальний 
процес 

Кафедра історії 
держави та права 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

4. Навчально-методичні матеріали 
“Право Європейського Союзу” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
конституційного 
та міжнародного 

права 

Використання при 
підготовці до лекційних і 

семінарських занять 

04.2014 12.2014 

5. Курс лекцій 
“Адміністративна 
відповідальність” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративного 

права і процесу 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

07.2014 12.2014 

6. Альбом схем 
“Адміністративне право” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративного 

права і процесу 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 
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7. Курс лекцій 
“Порівняльне адміністративне 
право” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративного 

права і процесу 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

8. Науково-практичний посібник 
Коментар до Закону України 
“Про міліцію” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративної 

діяльності 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

9. Навчальний посібник  
“Організація діяльності поліції 
зарубіжних країн” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративної 

діяльності 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

10. Навчальний посібник  
“Міграційне право” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
адміністративної 

діяльності 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

11. Практичний посібник  
“Особливості кваліфікації та 
розслідування злочинів у сфері 
господарської діяльності” (за 
матеріалами нового КПК України) 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Кафедра 
кримінального 

права 

Використання при 
кваліфікації та 

розслідуванні злочинів 
ОВС, при підготовці до всіх 

видів занять 

01.2014 12.2014 

12. Науково-практичне видання 
“Науково-практичний коментар до 
Кримінального кодексу України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінального 

права 

Використання при 
кваліфікації та 

розслідуванні злочинів 
ОВС, при підготовці до всіх 

видів занять 

01.2014 12.2014 
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13. Альбом схем 
“Кримінальний процес (загальна 
частина)” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінального 

процесу 

При підготовці до всіх видів 
занять з навчальних 

дисциплін “Кримінальний 
процес”, “Практикум зі 
складання кримінально-

процесуальних документів”, 
“Кримінально-процесуальне 

доказування” 

09.2014 12.2014 

14. Монографія 
“Інститут понятих у 
кримінальному провадженні 
України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінального 

процесу 

При підготовці до всіх видів 
занять з навчальних 

дисциплін “Кримінальний 
процес”, “Практикум зі 
складання кримінально-

процесуальних документів”, 
“Кримінально-процесуальне 

доказування” 

10.2014 12.2014 

15. Монографія 
“Звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям і 
примиренням винного з 
потерпілим у кримінальному 
провадженні” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінального 

процесу 

При підготовці до всіх видів 
занять із навчальної 

дисципліни “Кримінальний 
процес” 

10.2014 12.2014 
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16. Монографія 
“Кримінально-процесуальні 
гарантії діяльності адвоката” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінального 

процесу 

При підготовці до всіх видів 
занять із навчальних 

дисциплін “Кримінальний 
процес”, “Адвокатура 

України”, “Адвокатська 
діяльність у 

правозастосовній практиці” 

06.2014 12.2014 

17. Підручник  
“Цивільне право України. Загальна 
частина” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
цивільного права і 

процесу 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

18. Навчальний посібник  
“Розслідування окремих видів 
злочинів” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістики та 
судової медицини 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

19. Навчальний посібник             
“Правова статистика” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінології та 
кримінально-

виконавчого права 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

02.2014 12.2014 

20. Монографія 
“Кримінологічна політика” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінології та 
кримінально-

виконавчого права 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2014 12.2014 

21. Навчальний посібник  
“Роль керівника ОВС у 
комплексному використанні сил, 
засобів під час охорони 
громадського порядку” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
управління та 

роботи з 
персоналом 

Використання в діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 
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22. Навчальний посібник  
“Методологія  та методика 
наукових досліджень” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
управління та 

роботи з 
персоналом 

Використання в діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 

23. Навчальний посібник  
“Англійська мова для 
правоохоронців” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
іноземних мов 

Використання при 
підготовці до практичних 

занять 

01.2014 12.2014 

24. Методичні рекомендації для 
курсантів  
“Організація самоосвітньої 
діяльності курсантів вищих 
навчальних закладів МВС 
України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
іноземних мов 

Використання при 
підготовці до практичних 

занять 

01.2014 12.2014 

25. Навчальний посібник 
“Англійська мова для студентів 
юридичних факультетів (Ч. 1)” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
іноземних мов 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

26. Навчальний посібник 
“Англійська мова для студентів 
юридичних факультетів (Ч. 2)” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
іноземних мов 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

27. Навчальний посібник  
“Англійська мова для 
правоохоронців”  
(2-е вид., виправл. і доповн.) 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
іноземних мов 

Використання при 
підготовці всіх видів занять 

02.2014 12.2014 

28. Монографія  
“Протидія злочинам, що 
вчиняються в ВНЗ” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
оперативно-
розшукової 
діяльності 

Використання при 
підготовці курсантів і 
слухачів до всіх видів 

занять  

01.2014 12.2013 
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29. Навчальний посібник  
“Організація діяльності органів 
внутрішніх справ” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
оперативно-
розшукової 
діяльності 

Використання при 
підготовці курсантів і 
слухачів до всіх видів 

занять 

03.2014 12.2013 

30. Навчальний посібник  
“Податкове право” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
економіко-
правових 
дисциплін 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

31. Мультимедійний посібник  
“Філософія права” 

Навчальний 
процес 

Кафедра філософії 
права та 

юридичної логіки 

Використання при 
підготовці всіх видів занять 

01.2014 12.2014 

32. Курс лекцій 
“Соціологія права” 

Навчальний 
процес 

Кафедра філософії 
права та 

юридичної логіки 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

33. Альбом схем  
“Організація роботи офіцерів-
психологів ВВ МВС України” 

Навчальний 
процес 

Кафедри 
юридичної 
психології 

Використання в 
психологічному 

забезпеченні оперативно-
службової діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 
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34. Науково-практичний посібник 
“Формування психологічної 
готовності працівників ОВС до дій 
в екстремальних ситуаціях 
затримання озброєного злочинця” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
юридичної 
психології 

Використання в 
психологічному 

забезпеченні оперативно-
службової діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 

35. Курс лекцій 
“Психологія управління” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
юридичної 
психології 

Використання в 
психологічному 

забезпеченні оперативно-
службової діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 

36. Методичні рекомендації 
“Психологічне забезпечення 
діяльності працівників державної 
автомобільної інспекції при 
спілкуванні з правопорушниками” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
юридичної 
психології 

Використання в 
психологічному 

забезпеченні оперативно-
службової діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ, а також 
при підготовці до 
навчальних занять 

01.2014 12.2014 

37. Навчальний посібник 
“Психологія: вступ до 
спеціальності” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
юридичної 
психології 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять  

01.2014 12.2014 
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38. Курс лекцій  
“Юридичне документознавство” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
юридичного 

документознавства 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

39. Навчальний посібник 
“Правнича лінгвістика” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
юридичного 

документознавства 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

40. Навчальний посібник 
“Наукові засади кримінально-
процесуального доказування” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
досудового 

розслідування 
ННІПФПСКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

07.2014 12.2014 

41. Методичні рекомендації 
“Процесуальний порядок 
встановлення слідчим обставин, 
що є підставою для звільнення 
особи від кримінальної 
відповідальності або покарання” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування 
ННІПФПСКМ 

Використання під час 
розслідування кримінальних 

правопорушень 

04.2014 12.2014 

42. Методичні рекомендації 
“Процесуальна діяльність слідчого 
щодо відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним 
правопорушенням” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування 
ННІПФПСКМ 

Використання під час 
розслідування кримінальних 

правопорушень 

09.2014 12.2014 
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43. Методичні рекомендації 
“Удосконалення процесуальної 
діяльності слідчого на початковому 
етапі досудового розслідування” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування, 

кафедра 
кримінального 

процесу 
ННІПФПСКМ 

Використання під час 
розслідування кримінальних 

правопорушень 

06.2014 12.2014 

44. Методичні рекомендації 
“Розслідування кримінальних 
правопорушень у сфері службової 
та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних 
послуг” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування, 
НДЛ проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 
діяльності ОВС, 

кафедра 
кримінального 

процесу 
ННІПФПСКМ 

Використання під час 
розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері 
службової та професійної 
діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг 

03.2014 12.2014 
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45. Методичні рекомендації  
“Організація і тактика одночасного 
допиту двох чи більше вже 
допитаних осіб” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування, 

кафедра 
криміналістики та 
судової медицини 

ННІПФПСКМ 

Використання під час 
розслідування кримінальних 

правопорушень 

10.2014 12.2014 

46. Методичні рекомендації  
“Організація розслідування 
вбивств минулих років” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра 
досудового 

розслідування,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування 
ННІПФПСКМ, 

кафедра 
криміналістики та 
судової медицини 

Використання під час 
розслідування вбивств 

минулих років 

09.2014 12.2014 

47. Практикум  
“Інформаційні технології в 
правозастосовній діяльності” 
(Електронний документ) 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 
ННІПФПСКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

09.2014 12.2014 

48. Посібник  
“Інтегрована інформаційно-
пошукова система ОВС України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 
ННІПФПСКМ 

Використання при 
підготовці до занять із 

дисципліни “Інформаційне 
забезпечення ОВС” і на 

КПК ІПО 

01.2014 12.2014 
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49. Навчальний посібник  
“Інформаційні технології в 
правозастосовній практиці” 
(Електронний документ) 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 
ННІПФПСКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

09.2014 12.2014 

50. Навчально-методичний посібник 
“Фізична підготовка викладацького 
складу вищих навчальних закладів 
МВС України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
спеціальної 

фізичної 
підготовки 

ННІПФПСКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

51. Методичні рекомендації 
“Процесуальний порядок 
затримання та застосування 
запобіжного заходу тримання під 
вартою” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

ГСУ МВС України, 
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування, 

кафедра 
криміналістики та 
судової медицини 

Використання в практичній 
діяльності органів 

досудового розслідування 

01.2014 12.2014 

52. Методичні рекомендації 
“Розслідування злочинів, 
пов’язаних із незаконним 
проведенням пошукових робіт на 
об’єктах археологічної спадщини, 
знищенням, руйнуванням або 
пошкодженням об’єктів культурної 
спадщини, а також знищенням, 
пошкодженням чи приховуванням 
документів НАФ” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

ГСУ МВС України, 
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування, 

кафедра 
криміналістики та 
судової медицини 

Використання в практичній 
діяльності органів 

досудового розслідування 

01.2014 12.2014 
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53. Методика 
“Розкриття та розслідування 
розбійних нападів на спеціальні 
банківські транспортні засоби” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання в практичній 
діяльності органів 

досудового розслідування 

01.2014 12.2014 

54. Методичні рекомендації 
“Особливості кримінального 
провадження щодо неповнолітніх” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

ГСУ МВС України, 
НЛ прикладної 

психології,  
НЛ з проблем 

досудового 
розслідування 

Використання в практичній 
діяльності органів 

досудового розслідування 

01.2014 12.2014 

55. Навчальний посібник 
“Антинаркотична профілактика” 

Навчальний 
процес 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ, 

кафедра 
кримінології та 
кримінально-

виконавчого права 

Використання при 
підготовці до спецкурсу 

“Антинаркотична 
профілактика” 

03.2014 12.2014 

56. Методичні рекомендації  
“Виявлення, документування та 
розслідування кримінальних 
правопорушень, передбачених 
ст. 315 КК України” 

Практична 
діяльність 

ОВС 
ГУМВС 

України в 
Одеській 
області 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ 

Використання практичними 
підрозділами БНОН і 

слідства ГУМВС України в 
Одеській області 

01.2014 12.2014 
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57. Методичні рекомендації  
“Організація документування 
кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним збутом 
наркотиків в українському сегменті 
Інтернет-мережі” 

Практична 
діяльність 
УБНОН 

МВС 
України 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ 

Використання в 
оперативно-службовій 

діяльності підрозділами 
БНОН 

06.2014 12.2014 

58. Аналітичний огляд  
“Використання безпілотних 
літальних комплексів у 
правоохоронній діяльності” 

Практична 
діяльність 

ДОТЗ МВС 
України 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ 

Використання у 
оперативно-службовій 
діяльності оперативно-

технічними підрозділами 

01.2014 12.2014 

59. Методичні рекомендації  
“Виявлення та досудове 
розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із 
фальсифікацією лікарських засобів 
або обігом фальсифікованих 
лікарських засобів” 

Практична 
діяльність 
ГСУ МВС 
України 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ 

Використання у 
оперативно-службовій 

діяльності слідчими 
підрозділами 

01.2014 12.2014 

60. Методичні рекомендації для 
працівників органів внутрішніх 
справ щодо особливостей 
виявлення і документування 
кримінальних правопорушень та 
розслідування кримінальних 
проваджень, пов’язаних із 
торгівлею людьми та злочинами 
проти моральності” 

Практична 
діяльність 
ДБЗПТЛ 

МВС 
України 

НЛ з проблем 
кримінальної 

міліції 
ННІПФПСКМ 

Використання у 
оперативно-службовій 

діяльності підрозділами 
боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею 
людьми 

01.2014 12.2014 
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61. Методичні рекомендації 
“Реформування міліції (поліції) у 
сучасних умовах євроінтеграції” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Кафедра СТ та 
ОРД 

ННІПФПСКМ 
ФПФПКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять з ОРД 

01.2014 06.2014 

62. Монографія 
“Теоретико-прикладні проблеми 
конфіденційного співробітництва в 
сучасних умовах” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра СТ та 
ОРД 

ННІПФПСКМ 
ФПФПКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять з ОРД 

12.2013 05.2014 

63. Навчальний посібник 
“Здійснення оперативно-
розшукових заходів” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра СТ та 
ОРД 

ННІПФПСКМ 
ФПФПКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять з ОРД 

12.2013 05.2014 

64. Навчальний посібник  
“Проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій” 

Навчальний 
процес, 

практична 
діяльність 

ОВС 

Кафедра СТ та 
ОРД 

ННІПФПСКМ 
ФПФПКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять з ОРД 

12.2013 06. 2014 

65. Методичні рекомендації 
“Особливості кваліфікації та 
розслідування нецільового 
використання бюджетних коштів 
(ст. 210 КК України)” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
економічної 

безпеки 
ННІПФПСКМ 

ФПФПКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

09.2014 12.2014 
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66. Посібник 
“Правила та вимоги безпеки 
дорожнього руху” 

Навчальний 
процес 

Кафедри 
автомобільної 

підготовки 
ННІПФПСКМ 

ФПФПКМ 

Використання при 
проведені практичних 

занять 

06.2014 12.2014 

67. Методичні рекомендації 
“Особливості криміналістичного 
дослідження вогнепальної зброї, її 
частин і механізмів” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 
ННІПФЕКП  

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

68. Методичні рекомендації 
“Особливості криміналістичного 
дослідження слідів пострілу та 
механізму їх утворення” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 
ННІПФЕКМ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

69. Курс лекцій  
“Криміналістичне дослідження 
холодної зброї” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 
ННІПФЕКП 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

70. Навчальний посібник  
“Спеціальна фізична підготовка 
працівників ОВС” 

Навчальний 
процес 

Кафедра вогневої 
та спеціальної 

фізичної 
підготовки 

ННІПФЕКП 

Використання при 
підготовці до занять із 

дисципліни “Спеціальна 
фізична підготовка”, при 
підготовці до державної 

атестації 

01.2014 06.2014 

71. Методичні рекомендації  
“Огляд місця події за фактами 
вибуху вибухових матеріалів” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

діяльності ОВС 
ННІПФЕКП 

Використання у практичній 
діяльності експертних 

підрозділів, при підготовці 
до проведення занять 

08.2014 12.2014 
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72. Методичні рекомендації  
“Огляд місця події за фактами 
пожежі” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

діяльності ОВС 
ННІПФЕКП 

Використання у практичній 
діяльності експертних 

підрозділів, при підготовці 
до проведення занять 

08.2014 12.2014 

73. Методичні рекомендації  
“Фіксація проведення слідчих 
(розшукових) дій у культових 
спорудах християнського 
віросповідання” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

діяльності ОВС 
ННІПФЕКП 

Використання у практичній 
діяльності експертних 

підрозділів, при підготовці 
до проведення занять 

10.2014 12.2014 

74. Методичні рекомендації 
“Застосування технічних засобів 
криміналістичної фотографії при 
проведенні слідчих (розшукових) 
дій” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

діяльності ОВС 
ННІПФЕКП 

Використання у практичній 
діяльності експертних 

підрозділів, при підготовці 
до проведення занять 

10.2014 12.2014 

75. Навчальний посібник  
“Міжнародний досвід протидії 
насильства в сім’ї” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до занять 

03.2014 04.2014 
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76. Методичні матеріали 
“Підготовка особового складу сил 
правопорядку до дій зі 
спеціальними  засобами 
індивідуального захисту й активної 
оборони” 

Навчальний 
процес 

Кафедра тактико-
спеціальної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці занять зі 
слухачами курсів 

підвищення кваліфікації 
ЦПО НАВС 

01.2014 06.2014 

77. Методичні рекомендації 
“Порядок розробки графічних  
документів під час виконання 
оперативно-службових завдань” 

Навчальний 
процес 

Кафедра тактико-
спеціальної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці занять зі 
слухачами курсів 

підвищення кваліфікації 
ЦПО НАВС 

01.2014 12.2014 

78. Навчальний посібник 
“Особливості самостійної 
підготовки в оволодінні навичками 
безпечної поведінки при 
поводженні зі зброєю 
військовослужбовцями ВВ МВС 
України” 

Навчальний 
процес 

Кафедри 
загальновійськова,  

вогневої та 
фізичної 

підготовки 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
проведенні бойових стрільб 

05.2014 12.2014 

79. Навчальний посібник 
“Особливості реалізації виховної 
функції фізичної підготовки 
військовослужбовців ВВ МВС 
України” 

Навчальний 
процес 

Кафедри 
загальновійськова,  

вогневої та 
фізичної 

підготовки 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
проведенні занять із 
фізичної підготовки 

06.2014 12.2014 
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80. Збірник задач і вправ з основ 
безпеки дорожнього руху 

Навчальний 
процес 

Кафедри 
загальновійськова,  

вогневої та 
фізичної 

підготовки 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці водіїв 

автотранспортних засобів 

05.2014 12.2014 

81. Навчально-методичний посібник 
“Організація та методика 
практичного навчання курсантів 
факультету підготовки фахівців 
для внутрішніх військ 
ННІПФПМГБВВ НАВС під час 
проходження військового 
стажування” 

Навчальний 
процес 

Кафедра тактики 
внутрішніх військ 

та спеціальної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання при 
організації та проведенні 
військового стажування 

курсантів 

01.2014 06.2014 

82. Методичні рекомендації 
“Застосування умовних сигналів і 
сигнальних засобів при виконанні 
службово-бойових завдань” 

Навчальний 
процес 

Кафедра тактики 
внутрішніх військ 

та спеціальної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання у службово-
бойовій діяльності 

підрозділів внутрішніх 
військ, при підготовці до 

занять 

01.2014 06.2014 

83. Навчально-методичний посібник 
“Радіозв’язок для фахівців зв’язку 
частин і підрозділів ВВ МВС 
України” 

Навчальний 
процес 

Кафедра тактики 
внутрішніх військ 

та спеціальної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання у службово-
бойовій діяльності 

підрозділів внутрішніх 
військ, при підготовці до 

занять 

06.2014 12.2014 

84. Навчальний посібник  
“Вогнева підготовка” 

Навчальний 
процес 

Кафедра вогневої 
та фізичної 
підготовки 

ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 
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85. Методичні рекомендації 
“Взаємодія суб’єктів 
профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх шляхом 
використання 
корекційних програм” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

02.2014 02.2014 

86. Методичні рекомендації 
“Правові та соціально-педагогічні 
аспекти профілактики девіантної 
поведінки серед дітей” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

02.2014 02.2014 

87. Методичні рекомендації 
“Міжнародний досвід щодо 
запобігання груповим порушенням 
громадського порядку” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

02.2014 02.2014 
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88. Методичні рекомендації 
“Типові процесуальні документи в 
діяльності працівників міліції 
громадської безпеки” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

10.2014 10.2014 

89. Методичні рекомендації 
“Взаємодія підрозділів патрульної 
служби міліції та внутрішніх військ 
під час охорони громадського 
порядку на маршруті 
патрулювання” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

10.2014 10.2014 

90. Методичні рекомендації 
“Особливості проведення 
профілактичної роботи 
дільничними інспекторами міліції з 
особами, які відбувають покарання, 
не пов’язані з позбавленням волі” 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
громадської 

безпеки, кафедра 
організації 

охорони 
громадського 

порядку 
ННІПФПГБВВ 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять і практичній 
діяльності ОВС 

10.2014 10.2014 

91. Навчально-методичний посібник 
“Провадження в 
адміністративному суді першої 
інстанції” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
загальноправових 
дисциплін ННІПП 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

02.2014 05.2014 
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92. Хрестоматія  
“Загальна психологія” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
психології та 

педагогіки ННІПП 

Використання при 
підготовці до занять із 
навчальної дисципліни 
“Загальна психологія” 

01.2014 12.2014 

93. Методичні рекомендації з безпеки 
життєдіяльності для студентів 
навчально-наукового інституту 
права та психології Національної 
академії внутрішніх справ 

Навчальний 
процес 

Кафедра фізичного 
виховання ННІПП 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

01.2014 12.2014 

94. Методичні рекомендації 
“Мотивація навчання і служби в 
ОВС та адаптація молодих 
фахівців до професійної 
діяльності” 

Практична 
діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 
психологічного 
забезпечення 
навчального 

процесу ННІПП 

Використання в 
психологічному 

забезпеченні оперативно-
службової діяльності 
органів і підрозділів 

внутрішніх справ 

03.2014 12.2014 

95. Збірник нормативно-правових 
актів України 
“Кадрова робота в органах 
внутрішніх справ” 

Практична 
діяльність 
кадрових 

підрозділів 
МВС, 

ГУМВС, 
УМВС, 

ВНЗ, 
навчальний 

процес 

НЛ моніторингу 
ефективності 

заочного навчання 
ННІЗН 

Використання в практичній 
діяльності кадрових 

підрозділів ОВС, при 
підготовці до навчальних 

занять 

04.2014 12.2014 
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96. Навчальний посібник  
“Юридична деонтологія” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
загальноправової 
та гуманітарної 

підготовки 
ФПФСП 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять 

07.2014 12.2014 

97. Навчально-методичний посібник 
“Легендоване спілкування: ділові 
ігри” 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
оперативно-

пошукової роботи 
та документування 

ФПФСП 

Використання при 
підготовці до всіх видів 

занять із спеціальних 
дисциплін 

06.2014 12.2014 

 


