
Інформація 
про стан та вдосконалення наукової роботи курсантів, слухачів і студентів 

Національної академії внутрішніх справ 
 

 

Науково-дослідна робота слухачів, курсантів і студентів НАВС 

здійснюється відповідно до законів України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, “Про вищу освіту”; Положення про організацію проведення НД і 

ДКР у системі МВС України (наказ МВС України від 15.05.2007 №154); 

Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково -

дослідницької діяльності курсантів, слухачів і студентів у вищих навчальних 

закладах МВС (наказ МВС України від 12.03.2009 №109); Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015-2017 років та Планів НД і ДКР НАВС інших 

загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та науки, 

наказів ректора, рішень ректорату та Вченої ради. 

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується 

відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить 

відділення з організації наукової роботи перемінного складу. Щорічно 

здійснюється закріплення кураторів за структурними підрозділами з питань 

організації наукової роботи перемінного складу. 

Планування наукової роботи перемінного складу здійснюється 

відповідно до річних планів НД та ДКР НАВС та річних планів наукової роботи 

навчально-наукових інститутів, факультетів і кафедр (лабораторій). 

Визначальним показником наукової роботи з перемінним складом є її 

планування на загальноакадемічному рівні (Розділ 4 Плану НД та ДКР НАВС). 

Для більш чіткої організації наукової роботи на офіційному сайті 

академії в розділі «Наукова діяльність» виокремлено: статистичні узагальнені 

дані щодо наукової діяльності академії у 2016 році, нормативна база, яка 

регулює здійснення наукової роботи як науково-педагогічних кадрів, так і 

перемінного складу. Розміщено інформацію про організацію діяльності 

наукових гуртків, Положення про різноманітні конкурси, що проводяться 
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Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ 

України та іншими державними та громадськими організаціями. Розміщено 

щорічні Плани НД і ДКР НАВС, діяльність наукових товариств та юридичних 

клінік. Окремим розділом на головній сторінці сайту є розділ «Наукова 

діяльність», яка постійно оновлюється. 

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному 

навчально-науковому інституті (факультеті) працюють наукові товариства 

(всього – 6). Іншою організаційною формою участі перемінного складу в 

науковій роботі є наукові гуртки. 

Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального 

року. Зокрема, у вересні 2016 року проведена робота з організації наукових 

гуртків як на загальноакадемічних кафедрах та наукових лабораторій, так і на 

кафедрах інститутів та факультетів. У 2015/2016 навчальному році у 57 

наукових гуртках займається понад 970 курсантів, слухачів та студентів.  

В Національній академії внутрішніх справ функціонує шість юридичних 

клінік: «Юстиніан» – факультет № 2 (вул. Кудряшова, 8); «Захист» – 

навчально-науковий інститут № 1 (вул. Н. Ополчення, 9); «De Jure» – 

навчально-науковий інститут № 3 (вул. Колекторна, 4); «Феміда» – факультет 

№ 3 (Івано-Франківськ); Пенітенціарна юридична клініка (Центр юридичної 

клінічної освіти) – Інституту кримінально-виконавчої служби (вул.  

Н. Ополчення, 9); а також юридична клініка навчально-наукового інституту  

№ 2 (вул. Карбишева, 3). 

Діяльність юридичних клінік академії забезпечує підвищення рівня 

практичної підготовки, умінь і навичок курсантів та студентів, розширює 

співробітництво НАВС з іншими навчальними закладами України, сприяє 

формуванню правосвідомості курсантів, студентів та слухачів, а також 

вихованню їх у дусі дотримання принципів верховенства права та 

справедливості. 
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Окрім того, в юридичному ліцеї працює наукове товариство “Евріка”, 

що включає 3 секції: основ правознавства, природно-математична, суспільно-

гуманітарна. 

Науковий потенціал перемінного складу використовується при 

проведенні планових досліджень академії, що передбачено окремим 

положенням. Так, у 2015/2016 навчальному році серед курсантів, слухачів та 

студентів академії проведено 79 наукових заходів. Зокрема, серед них: 9 

наукових конференцій, 27 – круглих столів, 5 тематичних семінарів, 2 конкурси 

наукових доповідей, 6 олімпіад, 1 саміт, а також кафедральні та тематичні 

читання тощо (Додаток 1). 

Курсанти, слухачі та студенти академії є активними учасниками 

міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, 

семінарів та круглих столів, олімпіад, конкурсів, що проводяться за межами 

академії. Зокрема, за звітний період представники академії брали участь у 

понад 300 заходах, найбільш вагомі з яких: 

1. Міжнародний студентський саміт «Цивілізаційний вибір України: 

політико – правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень», що проходив 

в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ), команда у складі: Тютюнника Ростислава Сергійовича, 

курсанта навчально-наукового інститут № 2; Школьнікова Владислава 

Ігоровича, курсанта навчально-наукового інституту № 3; Князєва Юрія 

Вікторовича, курсанта навчально-наукового інституту № 3, які у складі 

команди вибороли ІІ місце; 

2. Всеукраїнська олімпіада “Сполучені Штати Америки: минуле та 

сьогодення” для старшокласників, що проходила в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, Бабенко Юлія Сергіївна, ліцеїст 

Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва, виборола ІІІ місце.  

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній 

активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх 
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справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

наук України та іншими відомствами. 

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній 

активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх 

справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

наук України та іншими відомствами. Зокрема: 

1. ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

дисципліни “Політологія” 2015/2016 навчального року, що проходив у 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 

(м. Івано-Франківськ) виборов Синоверський Андрій Іванович, курсант 

навчально-наукового інституту №  1; 

2. ІІІ місце в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

юридичних наук у 2015/2016 навчального року, що відбувся в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків) виборов 

Хілінський Сергій Валерійович, курсант навчально-наукового інституту № 2; 

3. ІІІ місце в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право” у 2015/2016 навчального року, що проходив в Університеті Державної 

фіскальної служби України (м. Ірпінь) виборола Кулик Яна Андріївна, курсант 

навчально-наукового інститут № 1; 

4. диплом І ступеня в секції “Політологія та право” ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним 

спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, що проходив 21 

травня 2016 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. 

Драгоманова виборов Школьніков Владислав Ігорович, курсант навчально -

наукового інституту № 3  

5. диплом ІІІ ступеня в секції “Політологія та право” ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за 

професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, що 

проходив 21 травня 2016 року в Національному педагогічному університеті 
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імені М.П. Драгоманова виборов Буртак Артем Володимирович, курсант 

навчально-наукового інституту № 1; 

Відповідно до Наказу МВС від 24 травня 2016 року № 414 «Про 

оголошення у 2016 році конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів та 

студентів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання» 

надіслано для участі 6 наукових робіт курсантів та студентів академії. 

Відповідно до Протоколу рішення засідання конкурсної комісії з 

присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді 

у розбудові столиці України – міста-героя Києва від 27 квітня 2016 року, 

визначено переможців конкурсного відбору в номінації «За особливі 

досягнення в науково-дослідній роботі», а саме: 

Телешуна Ярослава Сергійовича, студента з підготовки фахівців ступеня 

вищої освіти магістра факультету № 2; 

рядового поліції Гапон Ксенію Андріївну, курсанта 2-го курсу 

факультету № 2 навчально-наукового інституту № 1; 

рядового поліції Синоверського Андрія Івановича, курсанта 2-го курсу 

факультету № 2 навчально-наукового інституту № 1; 

Гордієнко Катерину Олександрівну, студентку 4-го курсу факультету 

№ 2. 

До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних 

закладів і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2015/2016 

навчальному році академією було надіслано 7 наукових робіт курсантів та 

студентів академії, за результатами їх розгляду відзначений цикл праць 

“Правові проблеми забезпечення національних інтересів за сучасних умов”, до 

якого увійшли 3 наукові роботи: 

– студента 6-го курсу факультету № 2 Клочкова Богдана Ігоровича на 

тему “Теоретичні і практичні проблеми забезпечення непорушності державних 

кордонів України в умовах реформ, викликів і загроз сьогодення” (науковий 

керівник – доктор юридичних наук, професор Наталія Камінська); 
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– курсанта 4 курсу навчально-наукового інституту № 2 на тему: 

“Вибухові пристрої як засоби вчинення терористичних актів” 

(науковий керівник – кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник Володимир Юсупов); 

– курсанта 3 курсу навчально -наукового інституту № 2 Коршунова 

Олега Ігоровича на тему: “Революція без насильства: утопія чи реальність” 

(науковий керівник – кандидат юридичних наук Роман Шевчук). 

Щорічно, кращі з курсантів академії висуваються на призначення 

академічної стипендії Президента України. Так, відповідно до наказу МВС 

України від 18.07.2014 № 696 „Про призначення академічної стипендії 

Президента України курсантам та ад’юнкту вищих навчальних закладів МВС 

України” стипендію отримуватимуть: старший лейтенант поліції Олексій 

Пацалюк, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури; молодший сержант поліції 

Тетяна Андрусик, курсант навчально-наукового інституту № 3; молодший 

сержант поліції Неля Данильонок, курсант навчально-наукового інституту № 1; 

молодший сержант поліції Ганна Пустова, курсант навчально-наукового 

інституту № 2; рядовий поліції Олександр Каритун, курсант навчально-

наукового інституту № 2; рядовий поліції Андрій Синоверський, курсант 

навчально-наукового інституту № 1. 

Відзначаючи особливі успіхи курсантів та студентів академії у навчанні та 

науковій роботі, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 

1996 року № 226/96-Вр “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради 

України студентам вищих навчальних закладів”, Порядку призначення іменних 

стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2010 

року № 3958, та наказу МВС України від 23.07.2015 “Про призначення іменної 

стипендії Верховної Ради України курсантам вищих навчальних закладів МВС 

України на 2015-2016 навчальний рік”, призначено іменну стипендію: 

Павлу Касапу, курсанту 4 курсу навчально-наукового інституту № 2, 

молодшому сержантові поліції; 
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Мар’яні Чибиряк, курсанту 3 курсу навчально-наукового інституту № 3, 

психологічної служби та Національної гвардії України, молодшому сержантові 

поліції; 

Володимиру Шелестинському, курсанту 4 курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів слідства навчально-наукового інституту № 1, 

молодшому сержантові поліції; 

Даяні Афонькіній, курсанту 3 курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів слідства навчально-наукового інституту № 1, рядовому поліції. 

Протягом кожного навчального року члени наукових товариств та інші 

особи перемінного складу змагаються в конкурсі на кращу наукову роботу 

серед курсантів, слухачів і студентів академії. Підсумки конкурсу підводяться 

на загальноакадемічній науковій конференції, присвяченій Дню науки. 

Так, відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1997 року 

№ 145/97 «Про день науки» та наказу НАВС від 21.04.2016 року № 565 «Про 

проведення Конкурсу наукових робіт і загальноакадемічної підсумкової 

науково-теоретичної конференції слухачів, курсантів, студентів і молодих 

вчених, присвяченої Дню науки та 95-ти річчю Національної академії 

внутрішніх справ» у академії було проведено Конкурс наукових робіт слухачів, 

курсантів та студентів НАВС.  

Відбіркові тури конкурсів проводились в два етапи: 1-й – інститутські 

(факультетські) конкурси на кращу наукову роботу та 2-й – 

загальноакадемічний.  

У поточному році 6 наукових робіт направлено до участі у Конкурсі 

наукових робіт курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів із 

специфічними умовами навчання, який відбувся 23-24 червня 2016 року.у 

Харківському національному університеті внутрішніх справ (м. Харків), з 

поданих робіт 4 наукові роботи вибороли призові місця: 

– наукова робота курсанта ННІ № 1 Синоверського Андрія Івановича 

на тему: “Вплив політичного режиму на функціонування органів поліції” 

(І місце в номінації “суспільні науки”); 
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– наукова робота курсанта ННІ № 1 Кулик Яни Андріївни на тему: 

“Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення” (І місце 

в номінації “адміністративно-правова”) 

– наукова робота курсанта ННІ № 2 Закусіло Юлії Олегівни на тему: 

“Влада в демократичній державі” (ІІ місце в державно-правовій номінації). 

– наукова робота курсанта ННІ № 1 Попсуй Ірини Сергіївни на тему: 

“Гарантії забезпечення прав та законних інтересів особи під час провадження 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні” (ІІІ місце 

в номінації “Оперативно-розшукова та спеціальна діяльність правоохоронних 

органів”) 

Загалом до участі у зазначених конкурсі подано 95 наукових робіт, які 

визнані кращими за результатами підсумкових наукових конференцій 

інститутів та факультетів за 14 тематичними напрямами. 

Наукові роботи слухачів, курсантів та студентів академії, які подаються 

на зазначений Конкурс проходять багатоетапну наукову експертизу: спочатку 

її здійснюють фахівці кафедр і лабораторій, після чого кращі роботи проходять 

апробацію на факультетських та інститутських підсумкових конференціях, за 

підсумками яких кращі з кращих роботи передаються для у часті у 

загальноакадемічному рівні, де здійснюється їх оцінка компетентною 

конкурсною комісією. 

Після конкурсного відбору комісією визначено 43 кращі наукові роботи 

слухачів, курсантів і студентів за відповідними тематичними напрямами, з 

яких 9 пройшли апробацію результатів досліджень на загальноакадемічній 

підсумковій конференції у якості доповідачів на пленарному засіданні 

конференції. Переможцями в номінаціях визначено:  

1. В номінації «Суспільні науки» І місце зайняла наукова робота 

«Лінгвістична експертиза текстів права» Кундельської Ірини Сергіївни, 

курсанта 2 курсу навчально-наукового інституту №1.  

2. В номінації «Кримінальне право, кримінологія та кримінально-

виконавче право» І місце зайняла наукова робота: «Кримінально-правова 
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характеристика умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини» 

Попової Кристини Олександрівни, курсанта 3 курсу, навчально-наукового 

інституту №1.  

3. В номінації «Історія та теорія держави та права, конституційне та 

міжнародне право» І місце зайняла наукова робота: «Влада в демократичній 

державі» Закусіли Юлії Олегівни, курсанта 1 курсу, навчально-наукового 

інституту №2.  

4. В номінації «Психологія та педагогіка» І місце зайняла наукова робота: 

«Особистісна само актуалізація як чинник успішності соціально-психологічної 

адаптації студента» Гордієнко Катерини Олександрівни, студентки 4 курсу, 

юридично-психологічного факультету №2 НАВС.  

5. В номінації “Філософія та юридична логіка” І місце зайняла наукова 

робота: “Вплив політичного режиму на функціонування органів поліції” 

Синоверського Андрія Івановича, курсанта 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1. 

6. В номінації “Адміністративна діяльність, право та процес” І місце 

зайняла наукова робота: “Адміністративна відповідальність за корупційні 

правопорушення” Кулик Яни Андріївни, курсантки 2-го курсу навчально-

наукового інституту № 1. 

7. В номінації “Кримінальний процес, криміналістика та судова 

експертиза” І місце зайняла наукова робота: “Оскарження результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні” 

Школьніков Владислав Ігорович, курсант 4-го курсу навчально-наукового 

інституту № 3. 

8. В номінації “Оперативно-розшукова діяльність та економічна безпека” 

І місце зайняла наукова робота: “Причини та умови вчинення злочинів у сфері 

державних закупівель лікарських засобів, заходи щодо її подолання” Скакун 

Ірина Володимирівна,  курсант 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1. 

9. В Номінації “Тактико-спеціальна підготовка” І місце зайняла наукова 

робота: “Організаційно-правові проблеми забезпечення особистої безпеки 
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професійної діяльності поліції” Липко Інна Вікторівна, курсант 4-го курсу 

навчально-наукового інституту № 3. 

В академії під час проведення підсумкової загальноакадемічної 

конференції „Реформування правоохоронної системи України: стан та 

перспективи” (20 травня 2016 року) забезпечено проведення виборів до складу 

Загальних зборів наукових товариств академії, за підсумками якого було обрано 

голову, його заступника та секретаря. 

Крім того, наказом НАВС від 12.04.2016 № 510 затверджено „Положення 

про наукові товариства курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, 

докторантів та молодих вчених Національної академії внутрішніх справ”.  

 

Відділ організації науково-дослідної роботи 
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Додаток 1 

Список наукових заходів, в яких приймали участь 
здобувачі вищої освіти Національної академії внутрішніх справ 

 

31.03.2016 року – круглий стіл «Сучасний командир очима майбутніх 

офіцерів» в ННІ №3. 

4.04.2016 року – круглий стіл «Актуальні питання управління 

правоохоронними органами» в ННІ №4. 

12.04.2016 року – круглий стіл «Реалізація Національної програми 

інформатизації в Україні в ННІ №1. 

15.04.2016 року – круглий стіл «Шляхи розвитку оперативно-розшукової 

діяльності в сучасних умовах» в ННІ №1. 

17.04.2016 року – круглий стіл «Взаємодія оперативних та слідчих 

підрозділів Національної поліції під час виявлення та припинення злочинів» в 

ННІ №1. 

21.04.2016 року – круглий стіл «Забезпечення економічної стабільності у 

поліцейських підрозділах» в ННІ №4. 

28.04.2016 року – круглий стіл «Забезпечення прав і свобод людини у 

діяльності підрозділів кримінальної поліції» в ННІ №1. 

12.05.2016 року – круглий стіл «Теорія і практика судової експертизи» в 

ННІ №2. 

16.05.2016 року – круглий стіл «Звитяги українського народу 20-21 ст, з 

нагоди 95 річчя НАВС » в ННІ №2. 

20.05.2016 року – круглий стіл «Публічне адміністрування в сучасних 

умовах розвитку України» в ННІ №2. 

09.06.2016 – круглий стіл «Картина світу сучасної молодої людини» У 

Відділі спеціальної та фізичної підготовки НАВС, кафедрою філософії  права та 

юридичної логіки (с. Віта Поштова). 

14.06.2016 року – круглий стіл «Фінансова безпека України в умовах 

глобалізаційних змін»в ННІ №1. 
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19.04.2016 року – науково-практична конференція «Професіоналізм 

правоохоронців: міжнародний досвід» в ННІ № 3. 

14.04.2016 року – підсумкова науково-теоретична конференція наукового 

товариства курсантів ННІ № 1 НАВС «Розвиток юридичної науки: проблеми та 

рішення очима здобувачів вищої освіти». 

14.04.2016 року – підсумкова науково-теоретична конференція наукового 

товариства курсантів інституту НАВС ННІ № 3 Національна поліція та 

національна гвардія в контексті розвитку. 

21.04.2016 року – науково-теоретична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи в Україні» в ННІ № 2. 

20.05.2016 року – загальноакадемічна підсумкова науково-теоретична 

конференція, присвячена Дню науки та 95-річчю НАВС в ННІ № 4. 

22.03.2016 року – Методичний семінар «Методичні засади професійного 

спілкування у військовому колективі» в ННІ № 3. 

25-26.05.2016 року – олімпіада з навчальної дисципліни 

«Криміналістика» для курсантів 3-го курсу ступеня вищої  освіти «Бакалавр» в 

ННІ №1 

14.06.2016 року – Конкурс наукових доповідей «Розвиток цивільного та 

сімейного права в умовах демократизації суспільства» в ННІ №2. 

 

Позапланові заходи: 

20.02.2016 року - Круглий стіл «Працівник поліції – патріот України» у 

Відділі спеціальної та фізичної підготовки НАВС, кафедра філософії права та 

юридичної логіки (с. Віта Поштова). 

05.03.2016 року - Круглий стіл «Тарас Шевченко і національне виховання 

сучасного вчителя» в ННІ №3 в ННІ №1. 

10.03.2016 року - Круглий стіл «Конституційна реформа в Україні (2014-

2016 рр.): підсумки та перспективи в ННІ №1. 

11.03.2016 року - Круглий стіл «Цінності та ціннісні орієнтації в 

діяльності працівників ОВС» в ННІ №2. 
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24.03.2016 року - круглий стіл «Чорнобиль: катастрофа та уроки на 

майбутнє» в ННІ №3. 

24.03.2016 року - Міжкафедральний круглий стіл з питань охорони праці 

в Україні. 

29.03.2016 року - Міжкафедральний круглий стіл: «Службово-бойова 

діяльність підрозділів Національної гвардії України: теорія та практика в ННІ 

№1. 

27.03.2016 року - Круглий стіл «Обов`язок поліцейського – захист 

Батьківщини» в ННІ №1. 

06.04.2016 року - Круглий стіл «Правові засади антикорупційної 

політики держави в умовах Євроінтеграції та розбудови громадянського 

суспільства в Україні». 

19.04.2016 року - Круглий стіл, приурочений Року англійської мови в 

Україні «Використання англійської мови в юриспруденції». 

21.04.2016 року - Круглий стіл «Проблеми істини в філософії та 

кримінальному праві» в ННІ №2. 

29.04.2016 року - Круглий стіл «Організація негласної роботи та 

здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами 

Національної поліції України» в ННІ №1. 

12.05.2016 року - Круглий стіл «Відкриті кордони в ЄС» в ННІ №1. 

12.05.2016 року - Круглий стіл «Теорія і практика судової експертизи. 

17.06.2016 року - Круглий стіл «Оперативно-розшукові засади 

запобігання та протидії корупції в Україні» в ННІ №1. 

06.04.2016 року - VII Всеукраїнська наукова конференція молодих 

вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного 

суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека» в академії СБУ.  

21.04.2016 року - Науково-теоретична конференція «Актуальні питання 

техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції». 
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22.04.2016 року - Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи» в Львівському 

державному університеті внутрішніх справ. 

10-11.06.2016 року - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Верховенство права та місцеве самоврядування». 

10-12.03.2016 року - Національна олімпіада юридичних клінік із 

консультування клієнтів 2016 року. 

21.03. – 25.03.2016 року - Кафедральна олімпіада «Інформаційні 

технології – англійською мовою» для курсантів 1 курсу (слідчі та кримінальна 

поліція) в факультеті №1. 

30.03.2016 року - Кафедральна олімпіада «Інформаційні технології 

англійською мовою» для здобувачів ступеня магістр (слідча спеціалізація) в 

ННІ №1. 

12-15. 04.2016 року - Всеукраїнська олімпіада з політології УДПУ, м. 

Умань. 

22.06.2016 року - Олімпіада з політології в ННІ №4. 

22.03.2016 року - Методичний семінар «Методичні засади професійного 

спілкування у військовому колективі» в ННІ №1 

22-25.03. 2016 року - тренінг-семінар «Основи юридичної клінічної 

практики» для членів юридичної клініки «Юстиніан». 

16.04.2016 року - Науково-практичний семінар «Організаційні та 

процесуальні аспекти розслідувань кримінальних правопорушень, пов`язаних 

із корупцією» в ННІ №1. 

14.06.2016 року - Науково-практичний семінар «Тактична спрямованість 

навчального процесу як пріоритетний напрямок навчання» в ННІ №1. 

 

 


