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План впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт у практичну діяльність ОВС та навчальний процес на 2015 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування розробки 

Напрям 

впровад-

ження 

Суб’єкти 

впровадження 

Заходи з авторського 

супроводження 

Термін 

впровадження 

початок завер-

шення 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Навчальний посібник 

«Сучасні національні правові системи» 

Навчальний 

процес 

Кафедра теорії 

держави та права 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

2.  Курс лекцій 

«Історія України» 

Навчальний 

процес 

Кафедра історії 

держави та права 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

3.  Монографія 

«Забезпечення прав і свобод людини 

й громадянина в Україні в умовах 

євроінтеграції: адміністративно-правові 

проблеми» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

конституційного  

та міжнародного 

права 

Використання при 

підготовці до лекційних  

і семінарських занять 

01.2015 12.2015 

4.  Мультимедійний навчальний посібник 

«Адміністративна відповідальність» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

адміністративного 

права і процесу 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

01.2015 06.2015 

5.  Навчальний посібник 

«Митне право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

адміністративного 

права і процесу 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

01.2015 06.2015 

6.  Навчальний посібник 

«Організація охорони громадського 

порядку» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

7.  Навчальний посібник 

«Забезпечення законності та прав 

людини в діяльності міліції  

громадської безпеки» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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8.  Науково-практичний посібник 

«Кваліфікація злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінального 

права 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

09.2015 12.2015 

9.  Монографія 

«Кримінальна відповідальність за 

зайняття гральним бізнесом» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінального 

права 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

09.2015 12.2015 

10.  Альбом схем 

«Кримінальний процес  

(особлива частина)» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

09.2015 12.2015 

11.  Монографія 

«Функція судового контролю  

у кримінальному процесі» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

05.2015 12.2015 

12.  Монографія 

«Невідповідність висновків суду першої 

інстанції фактичним обставинам 

кримінального провадження» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

05.2015 12.2015 

13.  Навчальний посібник 

«Українське цивільне право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра цивільного 

права і процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

14.  Навчальний посібник 

«Актуальні проблеми спадкового 

права» 

Навчальний 

процес 

Кафедра цивільного 

права і процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

15.  Навчальний посібник 

«Актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності» 

Навчальний 

процес 

Кафедра цивільного 

права і процесу 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

16.  Підручник 

«Цивільне право України.  

Загальна частина» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільного 
права і процесу 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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17. В Підручник 

«Цивільне право України. Договірні  

та недоговірні зобов’язання» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільного 
права і процесу 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

18.  Навчальний посібник 

«Транспортне право» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільного 
права і процесу 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

19.  Навчальний посібник 

«Цивільний процес» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільного 
права і процесу 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

20.  Навчальний посібник 

«Цивільне право України» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільного 
права і процесу 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

21.  Підручник 

«Криміналістика» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

криміналістики та 

судової медицини 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

22.  Навчальний посібник 

«Розслідування окремих видів 

злочинів» (2-ге вид. перероблене та 

доповнене) 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

криміналістики та 

судової медицини 

Використання при 

підготовці до всіх видів 

занять 

01.2015 12.2015 

23.  Методичні рекомендації 

«Розслідування злочинів проти  

виборчих прав громадян» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

криміналістики та 

судової медицини 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

24.  Монографія 

«Кримінологічна політика» 

Навчальний 

процес 

Кафедра кримінології 

та кримінально-

виконавчого права 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

25.  Мультимедійний навчальний посібник 

«Правова статистика» 

Навчальний 
процес 

Кафедра кримінології 
та кримінально-

виконавчого права 

Використання при підготовці 
усіх видів занять  

з навчальної дисципліни 
«Правова статистика» 

01.2015 12.2015 

26.  Навчальний посібник 

«Право на особисту безпеку засуджених 

до позбавлених волі в Україні» 

Навчальний 
процес 

Кафедра кримінології 
та кримінально-

виконавчого права 

Використання при підготовці 
усіх видів занять  

з навчальної дисципліни 
«Кримінально-виконавче 

право» 

01.2015 12.2015 



56 

 

27.  Монографія 

«Запобігання злочинам щодо 

забруднення довкілля в Україні» 

Навчальний 
процес 

Кафедра кримінології 
та кримінально-

виконавчого права 

Використання при підготовці 
усіх видів занять  

з навчальної дисципліни 
«Кримінологія» 

01.2015 12.2015 

28.  Навчальний посібник 

«Організація роботи керівника 

міськрайліноргану внутрішніх справ 

України: управлінський та психолого-

педагогічні аспекти» 

Навчальний 

процес 

Кафедра управління 

та роботи  

з персоналом 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

29.  Навчальний посібник 

«Роль керівника ОВС у комплексному 

використанні сил, засобів під час 

охорони громадського порядку» 

Навчальний 

процес 

Кафедра управління 

та роботи з 

персоналом 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

30.  Посібник 

«Німецька мова (для слухачів та 

студентів заочної форми навчання)» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

іноземних 

мов 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

09.2015 12.2015 

31.  Мультимедійний навчальний посібник 

«Французька мова для правоохоронців» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

іноземних мов 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

09.2015 12.2015 

32.  Навчальний посібник 

«Протидія злочинам, пов’язаним  

із виготовленням та обігом  

підроблених грошей» 

Навчальний 

процес 

Кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

01.2015 06.2015 

33.  Навчальний посібник 

«Фінансове право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економіко-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

34.  Монографія 

«Економіка природокористування та 

управління природоохоронною 

діяльністю» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економіко-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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35.  Монографія 

«Організаційно-правові засади 

забезпечення громадської безпеки в 

умовах надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економіко-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

36.  Монографія 

«Інтеграційні процеси в 

агропромисловому секторі України: 

сучасні реалії та ризики. − Економіка 

XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економіко-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

37.  Монографія 

«Теорія тіньової економіки в умовах 

трансформаційних процесів» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економіко-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

38.  Мультимедійний навчальний посібник 

«Філософські проблеми управління» 

Навчальний 

процес 

Кафедра філософії 

права та юридичної 

логіки 

Використання при 

підготовці всіх видів занять 

01.2015 12.2015 

39.  Методичні рекомендації 

«Шляхи та напрями психологічного 

забезпечення розслідування 

шахрайства» 

Навчальний 

процес та 

практична 

діяльність 

ОВС 

Кафедра юридичної 

психології 

Використання при 

психологічному 

забезпеченні оперативно-

службової діяльності 

органів та підрозділів 

внутрішніх справ 

01.2015 12.2015 

40.  Методичні рекомендації 

«Напрями та засоби психологічного 

забезпечення профілактики 

психосоматичних розладів 

працівників ОВС» 

Навчальний 

процес та 

практична 

діяльність 

ОВС 

Кафедра юридичної 

психології 

Використання 

психологічному 

забезпеченні оперативно-

службової діяльності 

органів та підрозділів 

внутрішніх справ 

01.2015 12.2015 
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41.  Методичні рекомендації 

«Юридичне документознавство» 

Навчальний 

процес 

Кафедра юридичного 

документознавства 

Використання при 

підготовці до всіх видів 

занять 

01.2015 12.2015 

42.  Методичні рекомендації 

з курсу «Українська мова  

(за професійним спрямуванням» 

Навчальний 

процес 

Кафедра юридичного 

документознавства 

Використання при 

підготовці до всіх видів 

занять 

01.2015 12.2015 

43.  Навчальний посібник 

«Слідчі (розшукові) дії у схемах 

та таблицях» 

Навчальний 

процес 

Кафедра досудового 

розслідування 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 09.2015 

44.  Навчальний посібник 

«Протидія незаконному заволодінню 

транспортними засобами» 

Навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

досудового 

розслідування, 

кафедра досудового 

розслідування 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

05.2015 09.2015 

45.  Підручник 

«Інформатика в юридичній діяльності» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

46.  Підручник 

«Інформаційне право» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

09.2015 12.2015 

47.  Навчальний посібник 

«Математична статистика. Математичні 

методи в психології» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

06.2015 12.2015 

48.  Навчальний посібник 

«Інформаційне забезпечення ОВС» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

06.2015 12.2015 

49.  Навчальний посібник 

«Основи програмування» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

09.2015 12.2015 

50.  Навчальний посібник 

«Протидія кіберзлочинності 

(базові поняття)» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

 

09.2015 12.2015 
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51.  Навчальний посібник 

«Комп’ютерні мережі в діяльності 

ОВС» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

52.  Навчально-методичний посібник 

«Особливості методики проведення 

практичних занять із вогневої 

підготовки з використання вправ для 

стрільби  

з пістолета» 

Навчальний 

процес 

Кафедра вогневої та 

спеціальної фізичної 

підготовки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

53.  Методичні рекомендації 

«Спеціальна фізична підготовка» 

Навчальний 

процес 

Кафедра вогневої та 

спеціальної фізичної 

підготовки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

54.  Монографія 

«Кримінально-правові ознаки 

організованих груп і злочинних 

організацій» 

Навчальний 
процес 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання при підготовці 
до усіх видів занять з 

06.2015 12.2015 

55.  Монографія 

«Охорона лікарської таємниці  

в кримінальному процесі» 

Навчальний 
процес 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання при підготовці 
до усіх видів занять 

05.2015 12.2015 

56.  Навчальний посібник 

«Розслідування злочинів у сфері обігу 

банківських платіжних засобів» 

Навчальний 
процес 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання при підготовці 
до усіх видів занять 

06.2015 12.2015 

57.  Методичні рекомендації 

«Розкриття та розслідування шахрайств, 

учинених шляхом використання 

електронно-обчислювальної техніки» 

Практична 
діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання в практичній 
діяльності оперативних 
підрозділів за напрямом 

06.2015 12.2015 

58.  Методичні рекомендації 

«Розслідування підкупу виборця, 

учасника референдуму» 

Практична 
діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 
досудового 

розслідування 

Використання в практичній 
діяльності оперативних 
підрозділів за напрямом 

09.2015 12.2015 
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59.  Методичні рекомендації 

«Викриття правопорушень, пов’язаних 

з умисним введенням в обіг на ринку 

України (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції» 

Практична 

діяльність 

ДДСБЕЗ 

МВС 

України 

НЛ з проблем 

кримінальної міліції 

Використання оперативно-

службовій діяльності 

підрозділами ДДСБЕЗ МВС 

України 

09.2015 12.2015 

60.  Методичні рекомендації 

«Розшук осіб, які безвісно зникли  

в районі проведення АТО» 

Практична 

діяльність 

ДКР МВС 

України 

НЛ з проблем 

кримінальної міліції 

Використання оперативно-

службовій діяльності 

підрозділами ДКР МВС 

України 

07.2015 12.2015 

61.  Методичні рекомендації 

«Оперативно-технічна фіксація 

неправомірної вигоди» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання 

оперативними підрозділами 

при виявленні та припинені 

неправомірної вигоди та 

підготовці усіх видів занять 

10.2015 12.2015 

62.  Навчальний посібник 

«Оперативно-технічне документування 

злочинів у сфері економіки» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів та при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

63.  Методичні рекомендації 

«Внутрішньокамерна розробка» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів та при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

64.  Методичні рекомендації 

«Використання ііммііттааццііййнниихх  ззаассооббіівв   під 

час документування фактів вимагання 

та одержання неправомірної вигоди» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів та при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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65.  Методичні рекомендації 

«Протидія оперативними підрозділами 

діяльності конвертаційних центрів  

із використанням імітаційних засобів» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів та при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

66.  Методичні рекомендації 

«Протидія правопорушенням у сфері 

обігу засобів захисту рослин» 

Практична 

діяльність 

ОВС 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів 

01.2015 12.2015 

67.  Методичні рекомендації 

«Протидія правопорушенням  

у сфері обігу зерна» 

Практична 

діяльність 

ОВС 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів 

01.2015 12.2015 

68.  Методичні рекомендації 

«Протидія ОВС злочинам, пов’язаним  

з торгівлею людьми» 

Практична 

діяльність 

ОВС 

Кафедра спеціальної 

техніки та 

оперативно-

розшукового 

документування 

Використання у практичній 

діяльності оперативних 

підрозділів 

01.2015 12.2015 

69.  Методичні рекомендації  

«Розслідування шахрайств, учинених 

способом фінансової піраміди в мережі 

Інтернет» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економічної 

безпеки 

Використання 

у навчальному процесі 

09.2015 12.2015 

70.  Методичні рекомендації  

«Розслідування нецільового 

використання бюджетний коштів» 

Навчальний 

процес 

Кафедра економічної 

безпеки 

Використання  

у навчальному процесі 

09.2015 12.2015 

71.  Посібник 

«Керування автомобілем в 

екстремальних умовах» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

автомобільної 

підготовки 

Використання при 

проведенні практичних 

занять 

01.2015 12.2015 
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72.  Навчальний посібник 

«Складання кримінально-

процесуальних документів у 

досудовому провадженні» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

73.  Методичні рекомендації  

«Особливості проведення огляду і збору 

слідової інформації на місці 

кримінального вибуху» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

74.  Навчальний посібник 

«Судове почеркознавство» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

75.  Словник термінів з трасологічної 

експертизи 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
криміналістичних 

експертиз 

Використання при 
підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

76.  Методичні рекомендації 

«Експертизи у кримінальних 

провадженнях у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин,  

їх аналогів або прекурсорів» 

Навчальний 
процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

діяльності ОВС 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 06.2015 

77.  Методика проведення  

мистецтвознавчої експертизи 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
Навчальний 

процес 

ДНДЕКЦ МВС 
України, НДЛ з 

проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення 
діяльності ОВС 

Використання при 
проведенні судових 

експертиз, при викладанні 
лекційних, семінарських та 

практичних занять 

01.2015 12.2015 

78.  Посібник 

«Тактико-спеціальна підготовка» 

Навчальний 

процес 

Кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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79.  Практикум 

«Військова топографія» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

загальновійськова 

Використання при 

проведенні занять з 

навчальної дисципліни 

«Військова топографія» 

09.2015 12.2015 

80.  Методичні рекомендації 

«Застосування умовних сигналів та 

сигнальних засобів при виконанні 

службово-бойових завдань» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

загальновійськова 

Використання при 

проведенні занять з 

навчальної дисципліни 

“Загальна тактика” 

02.2015 12.2015 

81.  Навчально-методичний посібник 

«Організація та методика практичного 

навчання курсантів факультету 

підготовки фахівців для Національної 

гвардії України під час проходження 

військового стажування» 

Навчальний 

процес 

Кафедра тактики 

ННІПФПМГБНГУ 

Використання в практичній 
підготовці до курсантів НГУ 

01.2015 12.2015 

82.  Навчальний посібник 

«Озброєння, будова та експлуатація 

броньованих машин БТР-3Е, БТР-4Е1» 

Навчальний 

процес 

Кафедра тактики Використання в практичній 
підготовці до курсантів НГУ 

01.2015 12.2015 

83.  Методичні рекомендації 

«Забезпечення міліцією громадської 

безпеки реалізації права на безоплатну 

правову допомогу» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

01.2015 05.2015 

84.  Методичні рекомендації 

«Презентаційні пакети міліції для дітей  

з метою формування позитивного 

іміджу» 

Практична 

діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання у практичній 

діяльності ОВС, 

правопросвітницькій роботі 

юридичної клініки 

«De Jure» 

01.2015 12.2015 
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85.  Методика правоохоронної діяльності 

«Організація контролю та нагляду за 

особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, службою дільничних 

інспекторів міліції» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

05.2015 12.2015 

86.  Методика правоохоронної діяльності 

«Матеріально-технічне забезпечення  

та озброєння працівників міліції, що 

приймають участь в АТО» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

05.2015 12.2015 

87.  Презентаційні пакети 

«Безпека дітей як учасників  

дорожнього руху» 

Практична 

діяльність 

ОВС 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання у практичній 

діяльності ОВС, 

правопросвітницькій роботі 

юридичної клініки 

«De Jure» 

01.2015 11.2015 

88.  Методика правоохоронної діяльності 

«Діяльність міліції громадської безпеки 

щодо вилучення, приймання, обліку  

і зберігання вилученої та добровільно 

зданої зброї» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

01.2015 11.2015 

89.  Методика правоохоронної діяльності 

«Застосування заходів 

адміністративного примусу 

працівниками міліції громадської 

безпеки під час охорони громадського 

порядку» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

01.2015 11.2015 
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90.  Методика правоохоронної діяльності 

«Протидія міліцією громадської 

безпеки та органами юстиції України 

правопорушенням у сфері сімейних 

відносин» 

Практична 

діяльність 

ОВС, 

навчальний 

процес, 

ГУ Мінюст 

України 

НЛ з проблем 

громадської безпеки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

і практичній діяльності 

ОВС 

01.2015 12.2015 

91.  Методичні рекомендації  

«Проведення дистанційних занять 

фахівцями ВНЗ МВС з викладачами 

училищ професійної підготовки 

працівників міліції, навчальних центрів 

підготовки працівників ОВС та 

інспекторів професійної підготовки 

міськрайлінорганів з використанням 

ресурсу світової мережі Інтернет» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
кадрового 

забезпечення 
діяльності ОВС 

Використання при 
підготовці до занять з 

окремих дисциплін 

03.2015 12.2015 

92.  Методичні рекомендації  

«Організаційно-правові аспекти 

службової діяльності працівників 

поліції» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

НЛ з проблем 
кадрового 

забезпечення 
діяльності ОВС 

Використання в практичній 
діяльності 

02.2015 12.2015 

93.  Методичні рекомендації 

«Порядок відбору кандидатів на службу 

в ОВС з числа осіб, які не проходили 

строкову службу у Збройних силах 

України» 

Практична 

діяльність 

кадрових 

підрозділів 

МВС, 

ГУМВС,УМ

ВС, ВНЗ 

НЛ з проблем 

кадрового 

забезпечення 

діяльності ОВС, 

кафедра управління 

та роботи з 

персоналом, 

НЛ моніторингу 

ефективності 

заочного навчання 

Використання в практичній 

діяльності кадрових 

підрозділів МВС, ГУМВС, 

УМВС, ВНЗ 

01.2015 12.2015 
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94.  Методичні рекомендації 

«Порядок формування кадрового 

резерву на керівні посади в органах 

внутрішніх справ і робота з ним» 

Практична 

діяльність 

кадрових 

підрозділів 

МВС, 

ГУМВС,УМ

ВС, ВНЗ 

НЛ з проблем 

кадрового 

забезпечення 

діяльності ОВС, 

кафедра управління 

та роботи з 

персоналом, 

НЛ моніторингу 

ефективності 

заочного навчання 

Використання в практичній 

діяльності кадрових 

підрозділів МВС, ГУМВС, 

УМВС, ВНЗ 

01.2015 12.2015 

95.  Навчально-методичний посібник 

«Судова бухгалтерія» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін ННІПП 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 06.2015 

96.  Навчально-методичний посібник 

«Англійська мова для психологів» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін ННІПП 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 06.2015 

97.  Навчальний посібник 

«Історія української культури» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

98.  Монографія 

«Релігієзнавчі проблеми військово-

соціального управління» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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99.  Монографія 

«Правоохоронна діяльність в Україні та 

Німеччині (порівняльно-правове 

дослідження)» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

100.  Навчальний посібник 

«Фінансове право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

101.  Навчально-наукове видання 

«Словник юридичних термінів» 

Навчальний 

процес 

Кафедра загально-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

02.2015 12.2015 

102.  Підручник 

«Кримінальний процес» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінально-

правових дисциплін 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

103.  Посібник 

«Кримінологічні засади запобігання 

злочинам в установах виконання 

покарань України (пенітенціарна 

кримінологія)» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінально-

правових дисциплін 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

104.  «Міжнародна поліцейська  

енциклопедія» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінально-

правових дисциплін 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

105.  Методичні рекомендації 

«Особливості розслідування злочинів, 

передбачених ст. 338 КК України» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінально-

правових дисциплін 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

106.  Методичні рекомендації 

«Розслідування кримінальних 

проваджень щодо безвісти зниклих 

громадян» 

Навчальний 
процес 

Кафедра 
кримінально-

правових дисциплін 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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107.  Навчальний посібник 

«Господарське право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

господарсько-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

108.  Навчальний посібник у схемах 

«Цивільний процес» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

109.  Мультимедійний підручник з 

дисципліни 

«Спадкове право» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

110.  Мультимедійний підручник з 

дисципліни 

«Житлове право» 

Навчальний 
процес 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

111.  Методичні рекомендації з підготовки  

до державних екзаменів: Загальна 

психологія. Соціальна психологія.  

Захист бакалаврських робіт 

Навчальний 

процес 

Кафедра психології 

та педагогіки 

Використання при 

підготовці до державних 

екзаменів з навчальних 

дисциплін загальна 

психологія та соціальна 

психологія; написанні 

бакалаврських робіт 

01.2015 12.2015 

112.  Навчальний посібник 

«Методологічні та теоретичні  

основи психології» 

Навчальний 

процес 

Кафедра психології 

та педагогіки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

113.  Навчальний посібник 

«Психологія травмуючих ситуацій» 

Навчальний 

процес 

Кафедра психології 

та педагогіки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

114.  Методичні рекомендації 

«Внутрішньо-особистісні фактори 

адаптації студентів першого курсу» 

Навчальний 

процес 

НЛ з проблем 

психологічного 

забезпечення 

навчального процесу 

Використання в навчально-

виховному процесі 

01.2015 12.2015 

115.  Підручник 

«Правознавство» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

загальноправової  

та гуманітарної 

підготовки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 
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116.  Посібник для підготовки до іспитів 

«Філософія» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

загальноправової та 

гуманітарної 

підготовки 

Використання при 

підготовці до екзаменів 

05.2015 12.2015 

117.  Монографія 

«Діяльність оперативної служби МВС 

України: теорія і практика» 

Навчальний 

процес 

Кафедра оперативно-

пошукової роботи та 

документування 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

118.  Лекція 

«Мета та завдання спеціальної фізичної 

підготовки в професійній діяльності 

майбутніх співробітників ОВС» 

Навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

та фізичної 

підготовки 

Використання при 

підготовці до занять 

05.2015 06.2015 

119.  Лекція 

«Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності» 

Навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

та фізичної 

підготовки 

Використання при 

підготовці до занять 

03.2015 04.2015 

120.  Фондова лекція 

«Предмет, завдання та зміст тактико-

спеціальної підготовки в ОВС» 

Навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

та фізичної 

підготовки 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 12.2015 

121.  Навчально-методичний посібник 

«Англійська мова для юристів» 

Навчальний 

процес 

Кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 08.2015 

122.  Навчально-методичний посібник 

«Політологія» 

Навчальний 

процес 

Кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 08.2015 

123.  Навчально-методичний посібник 

«Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» 

Навчальний 

процес 

Кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 08.2015 

124.  Навчальний посібник для підготовки  

до іспитів «Трудове право» 

Навчальний 

процес 

Кафедра загально-

юридичних дисциплін 

ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 11.2015 
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125.  Біографічний довідник 

«Очільники Головного тюремного 

управління» 

Навчальний 

процес 

Кафедра загально-

юридичних дисциплін 

ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

05.2015 11.2015 

126.  Словник термінів з державного  

права зарубіжних країн 

Навчальний 

процес 

Кафедра загально-

юридичних дисциплін 

ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

06.2015 11.2015 

127.  Навчально-методичний посібник  

«Кримінальний процес» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

ІКВС 

Використання при 

підготовці до семінарських 

та практичних занять з 

дисципліни  

“Кримінальний процес” 

01.2015 01.2015 

128.  Словник термінів з кримінального 

права 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

ІКВС 

Використання при 

підготовці до семінарських 

та практичних занять з 

дисципліни 

“Кримінальне право” 

01.2015 06.2015 

129.  Навчально-методичний посібник 

«Психологія ОРД» 

Навчальний 

процес 

Кафедра 

пенітенціарної 

педагогіки та 

психології ІКВС 

Використання при підготовці  

усіх видів занять 

01.2015 11.2015 

130.  Навчально-методичний посібник 

«Вогнева підготовка». Частина 2 

Навчальний 

процес 

Кафедра спеціальної 

підготовки ІКВС 

Використання при 

підготовці усіх видів занять 

01.2015 06.2015 

 
 


