
 

 

МВС УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

____.____.2017                                       м. Київ                                          № _____ 

 

 
Про затвердження Положення про 

наукові гуртки курсантів, слухачів і 

студентів академії 

 

З метою подальшого вдосконалення нормативно-правового та 

організаційного забезпечення роботи наукових гуртків курсантів, слухачів і 

студентів академії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про наукові гуртки курсантів, слухачів і 

студентів Національної академії внутрішніх справ (додаток 1). 

2. Затвердити керівників наукових гуртків курсантів, слухачів і студентів 

Національної академії внутрішніх справ (додаток 2). 

3. Вважати таким, що втратив чинність додаток № 3 до наказу 

Національної академії внутрішніх справ від 25.02.2011 № 117 «Про 

нормативно-правове забезпечення роботи наукових товариств курсантів, 

слухачів і студентів НАВС». 

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора академії 

полковника поліції Чернявського С.С. 

 

 

Ректор  

генерал поліції другого рангу                                             В.В. Чернєй 
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Додаток 2 

до наказу НАВС  

від __.__.2017 за № ________ 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ 

Національної академії внутрішніх справ 

 

1. Кафедра теорії держави та права НАВС: гурток з проблем теорії 

держави та права; керівник доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор 

поліції Тихомиров Денис Олександрович; 

 

2. Кафедра історії держави та права НАВС: гурток «Історія 

держави  та права»; керівники на базі ННІ № 2 доцент кафедри, доктор 

філософії Курас Дмитро Іванович; на базі ННІ № 3 професор кафедри, доктор 

історичних наук, професор Щербатюк Володимир Михайлович; доцент 

кафедри, доктор філософії, доцент Дорощук Ніна Олександрівна; у відділі 

спеціальної та фізичної підготовки (с. Віта-Поштова) професор кафедри, доктор 

філософії, доцент Сокур Юрій Васильович; 

 

3. Кафедра конституційного права та прав людини НАВС: гурток з 

проблем конституційного права та прав людини; керівники на базі ННІ № 1 

професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції 

Лапка Оксана Ярославівна; на базі ННІ № 2 доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук, капітан поліції Славна Оксана Володимирівна; 

 

4. Кафедра адміністративного права і процесу НАВС: гурток з 

проблем адміністративного права і процесу; керівники на базі ННІ № 1 

старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, Булик Ірина 

Леонтіївна; на базі ННІ № 2 старший викладач кафедри, кандидат юридичних 

наук, майор поліції Муратова Діана Борисівна; на базі ННІ № 3 доцент 

кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Дорогих 

Валентин Миколайович; у відділі спеціальної та фізичної підготовки (с. Віта-

Поштова) доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції 

Скорик Вадим Олександрович; 

  

5. Кафедра адміністративної діяльності НАВС: гурток з проблем 

адміністративної діяльності; керівники на базі ННІ № 1 доцент кафедри, 

кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції Білик Вадим Миколайович; на 

базі ННІ № 2 професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, полковник 

поліції Квітка Яніна Михайлівна;  

 

6. Кафедра кримінального права НАВС: гурток «Vёrum quaerёns»; 

керівник доцент кафедри, кандидат юридичних наук Жук Ілона Василівна; 
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7. Кафедра кримінального процесу НАВС:  гурток з проблем 

реформування кримінального процесуального законодавства; керівник доцент 

кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, Мельник Оксана Вікторівна; 

 

8. Кафедра цивільного права і процесу НАВС: гурток з проблем 

цивільного права і процесу; керівник на базі ННІ № 2, доцент кафедри, 

кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Шаповал Леся 

Іванівна; 

 

9. Кафедра криміналістики та судової медицини НАВС: гурток з 

проблем криміналістики та судової медицини; керівники в центральному 

корпусі НАВС доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; у Вишгородському центрі первинної професійної 

підготовки (с. Хотянівка) доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент 

Курилін Іван Ростиславович; на базі ННІ № 1 професор кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент, полковник поліції Радецька Валентина Яківна; 

 

10. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС: 
гурток з кримінології та кримінально-виконавчого права; керівники доцент 

кафедри, кандидат юридичних наук Миронюк Тетяна Василівна; доцент 

кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Крижна Людмила Володимирівна; 

 

11. Кафедра управління та роботи з персоналом НАВС: гурток 

«Наукові здобутки педагогіки вищої школи та методології права»; керівники 

професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лігоцький Анатолій 

Олексійович; доцент кафедри, кандидат психологічних наук Полудьонна 

Наталія Станіславівна; гурток «Актуальні питання управління та роботи з 

персоналом»; керівники доцент кафедри, кандидат психологічних наук, 

підполковник поліції Лигун Ніна Вікторівна; доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції Лукашенко Альона 

Анатоліївна; 

 

12. Кафедра іноземних мов НАВС: гурток з поглибленого вивчення та 

удосконалення іноземних мов; керівники на базі ННІ № 1 викладач кафедри 

Півкач Ірина Олександрівна; на базі ННІ № 2 професор кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент Василенко Олена Вікторівна; на базі ННІ № 3 

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Лопутько Олена 

Анатоліївна; у відділі спеціальної та фізичної підготовки (с. Віта-Поштова) 

викладач кафедри Гончаренко Наталія Іванівна; 

 

13. Кафедра оперативно-розшукової діяльності НАВС: гурток 

«Оперативно-розшукова діяльність»; керівники професор кафедри, кандидат 

юридичних наук, майор поліції Марков Михайло Миколайович; старший 

викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції Злагода Ольга 

Валеріївна; 
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14. Кафедра фінансового права та фіскального адміністрування 

НАВС: гурток «Правове регулювання економічних відносин»; керівник доцент 

кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Островерх 

Лариса Леонідівна; 

 

15. Кафедра  філософії  права та юридичної логіки НАВС: гурток з 

філософських дисциплін; керівники на базі ННІ № 2 професор кафедри, 

кандидат філософських наук Кондратьєв Ігор Михайлович; на базі ННІ № 3 

доцент кафедри, кандидат філософських наук Петрова Ганна Миколаївна; на 

базі відділу спеціальної та фізичної підготовки, доцент кафедри, кандидат 

філософських наук Носенко Олександр Володимирович;  

 

16. Кафедра юридичної психології НАВС: гурток з юридичної 

психології; керівник викладач кафедри Мураненко Катерина Юріївна; 

 

17. Кафедра юридичного документознавства НАВС: гурток з 

юридичного документознавства; керівники доцент кафедри, кандидат 

філологічних наук, доцент Шевчук Інна Леонідівна; доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук Галій Марина Сергіївна; викладач кафедри Ознамець Галина 

Олександрівна; 

 

18. Кафедра досудового розслідування ННІ № 1 НАВС: гурток з 

кримінального процесуального права; керівник доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук Литвинчук Олександр Іванович; 

 

19. Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки ННІ №1 

НАВС: гурток «Сучасні інформаційні технології»; керівники доцент кафедри, 

кандидат фізико-математичних наук Тарасенко Володимир Петрович; доцент 

кафедри, кандидат технічних наук, доцент Скачек Людмила Миколаївна; 

 

20. Кафедра забезпечення фінансової безпеки та фінансового 

розслідування ННІ №1 НАВС: гурток «Основи кримінального аналізу»; 

керівник професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент, підполковник 

поліції Тихонова Олена Вікторівна; 

 

21. Наукова     лабораторії   з   проблем    досудового     розслідування  
ННІ № 1 НАВС: гурток з проблем досудового розслідування; керівник 

науковий співробітник, кандидат юридичних наук, майор поліції Пукач Ірина 

Богданівна; 

 

22. Наукова лабораторія з проблем кримінальної поліції ННІ № 1 

НАВС: гурток з проблем кримінальної поліції; керівник завідувач наукової 

лабораторії, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 

полковник поліції Стрільців Олександр Михайлович; 
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23. Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз 

ННІ №2 НАВС: гурток з проблем техніко-криміналістичного дослідження 

документів та почерку; керівник професор кафедри, кандидат юридичних наук, 

доцент Воробей Олена В’ячеславівна; гурток з проблем трасологічних, 

дактилоскопічних досліджень та криміналістичного зброєзнавства; керівник 

доцент кафедри, кандидат юридичних наук Приходько Юрій Павлович; гурток 

«Спеціальні дослідження»; керівник старший викладач кафедри Волошин 

Олексій Гнатович; 

 

24. Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення ННІ № 2 НАВС: гурток «Криміналістики та 

судової медицини»; керівник старший науковий співробітник відділення 

забезпечення навчального процесу кандидат юридичних наук, капітан поліції 

Єфіменко Ігор Миколайович; 

 

25. Кафедра організації охорони громадського порядку ННІ №3 

НАВС: гурток «PUBLIK POLICY»; керівник доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції Кудря Віталій Олександрович; 

 

26. Кафедра кримінально-правових дисциплін та оперативно-

розшукової діяльності Прикарпатського факультету НАВС: гурток 

«Детектив»; керівник старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук 

Максимів Ольга Дмитрівна; 

 

27. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського 

факультету НАВС: гурток «DE JURE»; керівник професор кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент Андрусів Людмила Михайлівна; 

 

28. Кафедра адміністративних та цивільно-правових дисциплін 
Прикарпатського факультету НАВС: гурток «Правоохоронець»; керівник 

викладач кафедри, кандидат юридичних наук Ваньчик Юлія Анатоліївна; 

 

29. Кафедра тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки 
Прикарпатського факультету НАВС: гурток «Безпека понад усе»; керівник 

викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Кушнірук Мирослав 

Васильович. 

 
Начальник відділу організації 
науково-дослідної роботи 
старший лейтенант поліції                                                                        А.В. Титко 


