
ГРАФІК  

проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри 

криміналістики та судової медицини у другому півріччі 2018/2019 н.р. 

у навчально-науковому інституті № 3 НАВС (вул. Колекторна, 4) 

 

П.І.Б. науково-

педагогічного 

працівника 

День тижня Час 
Місце проведення 

консультації 

навчальна дисципліна: «Криміналістика» 

викладач  

Сорока І.В.  

 

понеділок 

 

14.00 – 16.30 каб. 4.11 

доцент 

Лісогор В.Г. 

вівторок, 

п’ятниця 
14.00 – 16.30 каб. 4.11 

професор 

Антонюк П.Є. 

 

середа  

 

14.00 – 16.30 каб. 4.11 

навчальні дисципліни: 

«Судова медицина та психіатрія», «Домедична допомога» 

професор 

Чуприна О.В. 

понеділок 

 
14.00 – 16.30 каб. 4.11 

старший 

викладач  

 Нагайник Т.Г. 

 

середа  14.00 – 16.30 каб. 4.11 

доцент 

Чорний М.В. 

 

п’ятниця 

 

14.00 – 16.30 каб. 4.11 

 
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістики та судової медицини НАВС  

від 03.01.2019, протокол № 14. 

 

Примітка: консультацію може бути проведено у інші дні, які не передбачені цим 

графіком за попередньою домовленістю з конкретним науково-педагогічним працівником 

кафедри. 
 

 

Завідувач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС 

підполковник поліції                                                                           А.В. Самодін  

____.______.2019 



ГРАФІК  

проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри 

криміналістики та судової медицини у другому півріччі 2018/2019 н.р. 

у навчально-науковому інституті № 2 НАВС  (вул. Карбишева, 3)   

 

 

 

П.І.Б. науково-

педагогічного 

працівника 

День тижня Час 
Місце проведення 

консультації 

 

навчальна дисципліна:  «Домедична допомога» 

 

 

доцент  

Нарусевич О.С. 

 

понеділок, 

п’ятниця 
14.00 – 16.30 

 

каб. 213 

 

професор 

Чуприна О.В. 
середа 14.00 – 16.30 

 

каб. 213 

 

 

 
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістики та судової медицини НАВС  

від 03.01.2019, протокол № 14. 

 

Примітка: консультацію може бути проведено у інші дні, які не передбачені цим 

графіком за попередньою домовленістю з конкретним науково-педагогічним працівником 

кафедри. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС 

підполковник поліції                                                                           А.В. Самодін  

____.______.2019 
 

 



ГРАФІК  

проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри 

криміналістики та судової медицини у другому півріччі 2018/2019 н.р. 

у центральному корпусі НАВС (Солом’янська пл., 1) 

 

П.І.Б. науково-

педагогічного 

працівника 

День тижня Час 
Місце проведення 

консультації 

навчальні дисципліни: 

 «Судова медицина та психіатрія», «Домедична допомога» 

професор 

Несен О.О. 
п’ятниця  14.00 – 16.30 каб.812 

доцент 

Чорний М.В. 

понеділок, 

середа 
14.00 – 16.30 каб.812 

навчальні дисципліни: 

«Криміналістика», «Методика розслідування злочинів» 

доцент 

Вакулик О.О. 

доцент 

Семенов В.В. 

  понеділок 14.00 – 16.30 

 

каб.341 

 

каб.446 

викладач 

Сорока І.В. 

професор 

Мацишин В.С. 

вівторок 14.00 – 16.30 

 

каб. 341 

 

каб. 446 

професор 

Чорноус Ю.М. 

професор 

Сокиран Ф.М. 

середа  14.00 – 16.30 

 

каб. 617 

 

каб. 341 

доцент 

Антощук А.О. 

професор 

Іщенко А.В. 

 

четвер 

 

14.00 – 16.30 

 

каб. 446 

 

каб. 341 

професор 

Мировська А.В. 

доцент 

Нікітіна-Дудікова А.Ю. 

 

п’ятниця 

 

14.00 – 16.30 каб. 341 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістики та судової медицини НАВС  

від 03.01.2019, протокол № 14. 

Примітка: консультацію може бути проведено у інші дні, які не передбачені цим 

графіком за попередньою домовленістю з конкретним науково-педагогічним працівником 

кафедри. 

 

Завідувач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС 

підполковник поліції                                                                           А.В. Самодін  

____.______.2019 



ГРАФІК  

проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри 

криміналістики та судової медицини у другому півріччі 2018/2019 н.р. 

у відділі  спеціальної та фізичної підготовки НАВС (Київська область, 

Київо-Святошинський р-н, с. Віта Поштова) 

 

 

П.І.Б. науково-

педагогічного 

працівника 

День тижня Час 
Місце проведення 

консультації 

 

навчальна дисципліна: «Методика розслідування злочинів» 

доцент 

Курилін І.Р. 

 

понеділок, 

середа  

14.00 – 16.30 
 

вільна аудиторія 

 

професор 

Пясковський В.В. 
п’ятниця  14.00 – 16.30 вільна аудиторія 

 

навчальна дисципліна: «Домедична допомога» 

старший викладач  

 Нагайник Т.Г. 

 

понеділок, 

п’ятниця 
14.00 – 16.30 вільна аудиторія 

професор 

Несен О.О. 

 

середа 

 

14.00 – 16.30 
 

вільна аудиторія 

 

 

 

 
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістики та судової медицини НАВС  

від 03.01.2019, протокол № 14. 

 

Примітка: консультацію може бути проведено у інші дні, які не передбачені цим 

графіком за попередньою домовленістю з конкретним науково-педагогічним працівником 

кафедри. 

 

 

 

Завідувач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС 

підполковник поліції                                                                           А.В. Самодін  

____.______.2019 
 

 

 

 


