Затвердщую

НАЦІОНАЛЬНИЙ У Н ІВЕРС И ТЕТ "О Д ЕС ЬК А Ю РИДИЧНА А КАД ЕМ ІЯ"
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ІІрсзилеіп Н УО Ю Д "
;ікад4іі£ /
І

• 4 С.В. Ківалов
-----

с 'У -І;

ІНСТИ ТУТ КРИМ ІНАЛЬНОЇ Ю СТИ Ц ІЇ

2017 р .

НА ^ СЕМЕСТР 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Курси

--

ДЕННА Ф О РМ А НАВЧАННЯ
і курс магістри

13.11.2017-24.11.2017
II ПОТІК
III група

І ПОТІК

Акаде мгрупи
Пн

І 11.50 13.10
11 13.20
14.40

І група

II група

III група

IV група

^Кваліфікація корупційних злочинів
(Правоохор. та правозахисн,
доц.Михайленко Д.Г. (803)

**Методика і тактика розслідування злочинів, проф.Тіщенко В.В. (803)

111 14.45
16.05

IV 16.15
17.35

Сучасні проблеми
загальної частини
КПУ, ас.Берш А.Я.
(912а)

Методика і тактика
розслід, злочинів,
ас.Гресь Ю.О. (11)

.......

с»

і .

.....

**Протидія
транснаціональній
злочинності,
доц.Федчун Н.О.
(708а)

V 17.45
19.05

11.50
13.10

11 13.20
14.40

111 14.45
16.05

Автомат.роб. місце
слідчого та
детектива,
доц.Загородній В.Є.
(25к)
Кваліфік. злочинів у
сфері економіки,
ас.Берш А.Я. (903)

Автомат, роб. місце *Кваліфік. злочинів
слідчого та
у сфері економіки,
детектива,
доц.Хильченко A.C.
доц.Загородній В.Є.
(807)
(25к)
**Сучасні проблеми
загальної частини
КПУ, доц.Чугуников
I I. (807)
ЗапоЬігання рецидивній злочинності
(Правоохор. та правозахис,
ас.Чернишов Г.М. (803)

**Протидія транснаціональній злочинності, ас.Чернишов Г.М. (803)

IV 16.15
17.35

Кримінол. безпека Автомат.роб. місце Методика і тактика
економічної
слідчого та
розслід, злочинів,
діяльності,
детектива,
с.в.Бал^нюк О.В.
доц.Мельничук Т.В. доц.Загородній B.C.
(805)
(603)
(25к)

V 17.45
19.05
Ср 1

II група

*Кваліфік. злочинів
у сфері економіки,
ас.Кузембаєв О.С.
(708а)
**Квал. злоч. проти
гр. пор. та гр. безп.
(Судово-прокурорськ
ас.Кузембаєв О.С.
(807)
*Квал. злоч. проти гр. пор. та гр. без і.

*Кримінол. безпека Сучасні проблеми
економічної
загальної частини
діяльності,
КПУ,
ас.Чернишов Г.М. доц.Березовська Н.Л
(906)
(708а)
**Досудове
**Методика і тактика
розслідування,
доц.Шилін Д.В. (906
Методика і тактика Сучасні проблеми
*Кваліфікація
*Кримінол. безпека
*Віктимологічна
*Досудове
розслід, злочинів,
загальної частини
корупційних
^
економічної
профілактика
розслідування,
ас.Гресь Ю.О. (11) КПУ, доц.Чугуников
злочинів
діяльності,
злочинів
с.в.Торбас 0 .0 . (903'
I I. (702)
(Правоохор. та
ас.Чернишов Г.М. (Судово-прокурорсьь
правозахисн,
(708а)
ді, доц.Мандріченко
доц.Михайленко Д.Г
Ж .В .(904)
* * Сучасні проблеми
загальної частини
КПУ, ас.Берш А.Я.
(901)

Вт 1

І група

Автомат.роб. місце
слідчого та
детектива,
доц.Загородній В.Є.
(25к)

11.50
13.10

розслідування злочинів, доц Ващук О.П. (2)

*Правоохоронна та
*Протидія
Сучасні проблеми
правозахисна сист. транснаціональній
загальної частини
Укр., доц.Ковальчук
злочинності,
КПУ, доц.Горбачов
доц.Федчун Н.О. (13"
І.С. (12)
І.М. (603)

**Правоохоронна та **Віктимологічна
* * Протидія
**Досудове
правозахисна сист.
профілактика
транснаціональній
розслідування,
Укр., доц.Ковальчук
злочинів
злочинності,
с.в.Торбас 0 .0 . (13)
І.С. (904)
(Судово-прокурорськ доц.Ізовіта А.М. (12)
ді, доц.Мандріченко
Ж.В (903)
Методика і тактика
Віктимологічна
Кваліфік. злочинів у Кримінол. безпека
розслід, злочинів,
профілактика
сфері економіки,
економічної
ас.Гресь Ю.О. (904)
злочинів
доц.Горбачова І.М.
діяльності,
(Судово-прокурорсьі
(13)
ас.Чернишов Г.М.
ді, доц.Мандріченко
(609а)
Ж.В. (12)

*Система суб'єктів запобігання коруїт і ї

(Судоїю-прокурорська, доц Цитряк В.Я. (3)

**Досудове розслідування, с.в Торбас 0 .0 . (3)

Кримінол. безпека
Сучасні проблеми
Правоохоронна та Автомат.роб. місце Кваліфік. злочинів}
економічної
загальної частини
правозахисна сист.
слідчого та
сфері економіки,
діяльності,
КПУ, ас.Кедик В.П. Укр., доц.Ковальчук
детектива,
доц.Хильченко А С
доц.Мельничук Т.В.
(807)
І.С. (805)
доц.Загородній В.Є.
(9)
(903)
(25к)
*Досудове
розслідування,
с.в.Торбас О.О. (903;

Віктимологічна
Сучасні проблеми ’‘‘Правоохоронна та
профілактика
загальної частини правозахисна сист.
злочинів
КПУ,
Укр., доц.Ковальчук
(Судово-прокурорсм доц.Хильченко A.C.
І С .(11)
ді, доц.Мандріченко
(907)
Ж.В (807)
**Кваліфік. злочинів
* * Сучасні проблеми
у сфері економіки,
загальної частини
доц.Чугуников 1.1.
КПУ, ас.Кузембаєв
(903)
О.С. (11)
*Сучасні проблеми Правоохоронна та
загальної частини правозахисна сист.
КПУ, доц.Чугуников Укр., доц Ковальчук
I I. (903)
І.С. (807)
* Автомат.роб. місце
слідчого та
детектива,
доц.Загородній B.C.

*Протидія
транснаціональній
злочинності,
ас.Чернишов Г.М.
(21 Оф)
**Сучасні проблеми
загальної частини
КПУ, ас.Берш А.Я.
(21 Оф)

**Досудове
розслідування,
доц.Шилін Д.В.
(206ф)

V група

(Судово-прокурорська, доц.В ечерова С.М. (2)

'

11 13.20
14.40

IV група

. .

*Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
ас.Чернишов Г.М.
(9)
**Правоохоронна т і
правозахисна сист.
Укр., доц.Ковальчуі
І.С. (9)

^Система суб'єктів
запобігання корупці
(Судово-прокурорсь
доц.Цитряк В.Я.
(ЗЮф)
* * Автомат, роб. місц
слідчого та
детектива,
доц.Загородній В.Є
(25 к)
*Сучасні проблеми
загальної частини
КПУ, доц.Горбачов
І.М. (2)

* Автомат, роб. місце
*Виявлення та
*Квал. злоч. проти *Кримінол. безпека *Система суб'єктів
слідчого та
розслід.злоч. у
гр. пор. та гр безп.
економічної
запобігання корупції
детектива,
сф.ІТ-техн.
(Судово-прокурорсы
діяльності,
(Судово-прокурорсм
доц.Загородній В.Є. (Правоохор. та прав, ас.Берш А.Я. (ЗЗвк) доц.Мельничук Т.В.
доц.Цитряк В.Я.
(25 к)
доц.Самойленко
(15вк)
(26вк)
O.A. OlOdrt
**Протидія
* * Автомат, роб. місце
**Правоохоронна та правозахисна система Ук•р, доц.Ковальчук І.С. (2)
транснаціональній
слідчого та
злочинності,
детектива,
доц.Цитряк В.Я.
доц.Загородній B.C.
(307ф)
(25к)
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ДЕННА Ф О РМ А НАВЧАННЯ

2

Курси
Академгрупи

Ср

14.45
16.05

І група
*Запобігання
рецидивній
злочинності
(Правоохор. та
правозахис,
ас.Чернишов Г.М.
(21Оф)

І потік
II група
III група

V

Чт

16.15
17.35

II

Правоохоронна та
*Протидія
правозахисна сист. транснаціональній
Укр., доц.Ковальчук
злочинності,
І.С. (210ф)
ас.Чернишов Г.М.
(208ф)

13.20
14.40

Кваліфік. злочинів у
сфері економіки,
ас.Бойченко В.П.
(905)

IV 16.15
17.35

*Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
доц.Мельничук Т.В.
(905)
**Виявлення та
розслід.злоч. у
сф.ІТ-техн.
(Правоохор. та прав
доц.Самойленко
O.A. (905)

V

Пт

17.45
19.05

II група

*Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
доц.Мельничук Т.В.
(ЗЗвк)

*Протидія
транснаціональній
злочинності,
доц.Ізовіта А.М.
(15вк)

* * Протидія
* * Автомат.роб місце
транснаціональній
слідчого та
злочинності,
детектива,
доц.Ізовіта А.М. (11) доц.Загородній В.Є
(25 к )______
Сучасні проблеми
Виявлення та
Автомат.роб. місце *Сучасні проблеми
загальної частини
розслід.злоч. у
слідчого та
загальної частини
КПУ, ас.Берш А Я.
КПУ, ас.Кедик В.П.
сф.ІТ-техн.
детектива,
(ЗЮф)
(Правоохор. та прав доц.Загородній В.Є
(15вк)
(25к)
доц.Самойленко
O.A. (11)

V група

IV ^ rjT /n a ^

*Віктимологічна
Методика і тактика Правоохоронна та
профілактика
правозахисна сист.
розслід, злочинів,
злочинів
ас Гресь Ю.О. (12) Укр., доц.Ковальчук
(Судово-прокурорсь|
І.С. (13)
ді, доц.Мандріченкс
Ж.В. (912а)
**Досудове
розслідування,
с.в.Торбас О.О.
(912а)
*Віктимологічна
профілактика
злочинів
(Судово-прокурорсы
ді, доц Мандріченко
Ж .В .(13)
* Сучасні проблеми *Кримінол. безпека
економічної
загальної частини
діяльності,
КПУ,
доц.Хильченко А.С ас.Чернишов Г.М.
(607)
( 13 )
Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
ас.Чернишов Г.М.
( 13 )
Автомат.роб.місце|
слідчого та
детектива,
доц.Загородній В.С|
(25 к)
*Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
доц.Мельничук Т.В

( 13 )

Віктимологічна
профілактика
злочинів
(Судово-прокурорсь|
ді, доц.Мандріченкс
Ж.В. (905)

Правоохоронна та Кваліфік. злочинів у Автомат, роб. місце *Система суб'єктів
запобігання корупції
сфері економіки,
слідчого та
правозахисна сист.
(Судово-прокурорсь*
детектива,
Укр., доц.Ковальчук ас.Кузембаєв О С.
доц.Цитряк В.Я
доц.Загородній В.Є
І.С. (901)
(609а)
(701)
(25к)

*Кваліфікація
корупційних
злочинів
(Правоохор. та
правозахисн,
доц.Михайленко Д.Г
(708а)

Правоохоронна та
Виявлення та
правозахисна сист
розслід.злоч. у
Укр., доц.Ковальчук
сф.ІТ-техн.
(Правоохор. та прав
І.С. (905)
доц.Самойленко
O.A. (ЗЮф)

13.20
14.40

14.45
16.05

II потік
III група

* * Автомат.роб. місце
слідчого та
детектива,
доц.Загородній В.Є
(25к)
Правоохоронна та
Кримінол. безпека Кваліфік. злочинів у Методика і тактика
Віктимологічна
Автомат, роб.місце *Кваліфік. злочинів Сучасні проблеми
правозахисна сист.
загальної частини
у сфері економіки,
сфері економіки,
економічної
розслід, злочинів,
профілактика
слідчого та
ас.Кузьмін Е.Е. (903) КПУ, ас.Кузембаєв Укр., доц.Ковальчуі|
діяльності,
ас.Кедик В.П. (6) с.в.Баланюк О.В. (5)
злочинів
детектива,
І.С. (710)
О С. (4)
(Судово-прокурорсы доц.Загородній В.Є
доц.Мельничук Т.В.
(25к)
(708а)
ді, доц Мандріченко
Ж .В .(901)
**Досудове
розслідування,
с.в.Торбас 0 .0 . (903
*Виявлення та
*Правоохоронна та
* Автомат.роб. місце *Система суб'єктів *Квал. злоч. проти *Кваліфік. злочинів
у сфері економіки,
розслід.злоч. у
запобігання корупції гр. пор. та гр. безп
правозахисна сист.
слідчого та
сф.ІТ-техн.
Укр., доц.Ковальчук
(Судово-прокурорсы (Судово-прокурорсы доц.Горбачова І.М
детектива,
(701)
доц.Загородній В.Є доц.Цитряк В Я. (4) ас.Берш А.Я. (609а)
І.С. (6)
(Правоохор. та прав,
(25к)
доц.Самойленко
О.А (708а)
к*Кримінологічна безпека економічної діяльності, доц.Мельничук Т.В. (4)
!*Кваліфік. злочинів
^Правоохоронна та
правозахисна сист
у сфері економіки,
Укр., доц.Ковальчук
ас.Берш А.Я. (6)
І.С (708а)

11.50
13.10

II

р.

І1П_____

**Виявлення та
* Сучасні проблеми
розслід.злоч. у
загальної частини
сф.ІТ-техн.
КПУ,
(Правоохор. та прав доц.Березовська Н.Л
доц.Самойленко
(3)
О А. (3)
* Автомат.роб. місце
*Запобігання
*Кваліфікація
рецидивній
слідчого та
корупційних
детектива,
злочинності
злочинів
доц.Загородній В.Є
(Правоохор. та
(Правоохор. та
(25 к)
правозахис,
правозахисн,
доц.Черкасов С.В.
ас.Берш А.Я. (5)
(121
**Кримінологічна безпека економічної діяльності, доц.Мельничук Т.В. ()

II 14.45
16.05

13.11.2017-24.11.2017

курс магістри

І група

**Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
доц.Мельничук Т.В.
(208ф)
Правоохоронна та
правозахисна сист.
Укр., доц.Ковальчук
І.С. (208ф)

17.45
19.05
11.50
13.10

IV група

*Запобігання
*Автомат.роб. місце *Кваліфік. злочинів
у сфері економіки,
слідчого та
рецидивній
ас.Кедик В.П. (ЗЮф)
злочинності
детектива,
(Правоохор. та
доц.Загородній В.Є.
(25 к)
правозахис,
доц.Черкасов С.В.
*Досудове розслідування, доц.ПІилін Д.В. ()

V

ЗАНЯТЬ

**Досудове
розслідування,
доц.ПІилін Д.В. (904
*Кваліфік. злочинів
Виявлення та
у сфері економіки,
розслід.злоч. у
ас.Бойченко В.П.
сф ІТ-техн.
(7Ю)
(Правоохор. та прав
доц. Самойленко
O.A. (ЗЮф)
**Правоохоронна та
правозахисна сист
Укр., доц.Ковальчук
І.С. (710)

Методика і тактика
розслід, злочинів,
ас.Гресь Ю.О. (34)
*Квал. злоч. проти
гр. пор. та гр. безп.
(Судово-прокурорсы
доц.Горбачова І.М
(9)
**Протидія транснаціональній злочинності, доц.Ізовіта А.М. (9)

Кримінол. безпека
економічної
діяльності,
ас.Чернишов Г.М.
( 13 )

Віктимологічна
*Правоохоронна та Сучасні проблеми Методика і тактика Кримінол. безпека
профілактика
економічної
розслід, злочинів,
правозахисна сист
загальної частини
злочинів
діяльності,
Укр., доц.Ковальчук КПУ, доц.Чугуников ас.Гресь Ю.О (4)
доц.Мельничук Т.В (Судово-прокурорсы
I I. (708)
І.С. (905)
ді, доц.Мандріченко
(708а)
Ж.В. (805)
**Досудове
розслідування,
доц.ПІилін Д.В, (905

*Протидія
транснаціональній |
злочинності,
доц.Федчун Н.О. (51

**Кваліфік. злочині]
у сфері економіки,
доц.Хильченко А.С|
(5)

Затвердж ую ,

НАЦІОНАЛЬНИМ У Н ІВЕРСИ ТЕТ "О Д ЕСЬКА ЮРИДИЧНА А КАД ЕМ ІЯ"

V т

РОЗКЛАД

DA"

а

к

а

д

е

м

.

Ш Шл

"

‘4 . J

НА 9

V j

Ж

івалов

ІНСТИТУТ КРИ М ІНАЛЬНОЇ Ю СТИ Ц ІЇ

1 1 ’ ігЬ 17р.

і

ТР 2017/20Ї8 НАВЧАЛЬНИМ РІК

ДЕННА Ф О РМ А НАВЧАННЯ

Пт IV 16.15
17.35

V

17.45
19.05

13.11.2017-24.11.2017 р.

і курс магістри

Курси
Академгрупи

ЗАНЯТЬ

І група

І потік
II група
III група

IV група

І група

Виявлення та
Кваліфік. злочинів у Правоохоронна та
Кримінол. безпека Кваліфік. злочинів у
розслід.злоч. у
сфері економіки,
сфері економіки,
правозахисна сист.
економічної
сф.ІТ-техн.
доц.Чугуников I I.
доц.Хильченко A.C. Укр., доц.Ковальчук
діяльності,
(Правоохор. та прав,
(708)
(ЗЮф)
ас.Чернишов Г.М.
І.С. (13)
доц.Самойленко
(905)
O.A. (710)
*Кваліфікація
*Запобігання
*Система суб'єктів
корупційних
рецидивній
запобігання корупції
злочинів
злочинності
(Судово-прокурорсьі
(Правоохор. та
(Правоохор. та
доц.Цитряк В.Я.
правозахисн,
правозахис,
(708)
'' И
їоц.михайленко Д.Г ас.Чернишов Г.М.
(710)
( Ю п»
**Правоохоронна та правозахисна сиєтбуй Укр, доц КоцальчукJLp-!(710)

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ,
НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЫ

II група

II потік
III група

ДИРЕКТОР ЦООПІАР, д оіьХ ^

Ш0[ ВІДДІЛУ, доц.
і• чЛ ' 1-

Кримінол. безпека Кваліфік. злочинів у
сфері економіки,
економічної
ас.Кузьмін Е.Е.
діяльності,
(708а)
доц.Мельничук Т.В
(4)
*Віктимологічна
*Правоохоронна та
профілактика
правозахисна сист.
злочинів
Укр., доц.Ковальчук
(Судово-прокурорсы
І С. (4)
ді, доц.Мандріченко
Ж.В. (708а)

*Квал. злоч. проти
гр. пор. та гр. безп.
(Судово-прокурорсь
ас.Бойченко В.П. (5

Ізовіта

О.П. Ващук

ВІЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ, ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТ

V група
Методика і тактика
розслід, злочинів,
ас.Гресь Ю.О. (5)

[. Підгородинський
Ю -ї

IV група

(.Р. Аракелян

