
                         

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ №2 

                                                  

 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

I - МІЖНАРОДНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ 

 

«Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з використанням 

вибухонебезпечних матеріалів: криміналістичні аспекти» 

 

Україна, м. Київ 18 лютого 2021  

(On-line) 

 

                                        
 

                                                 
 

                                                                                
                               

                                                                             
 

 

 

 



 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: 

18.02.2021 (1 день) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

1. Саковський А.А. – директор навчально-наукового інституту №2, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

2. Білозьоров Є.В. – заступник директора навчально-наукового інституту №2, 

кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Примак Р.М. – в.о. завідувача кафедри криміналістичного забезпечення та 

судових експертиз. 

4. Кофанов А.В. – професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії. 

5. Воробей О.В. - професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук, доцент. 

6. Свобода Є.Ю. – професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук, доцент.  

7. Приходько Ю.П. – доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук. 

8. Кофанова О.С. – доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, кандидат юридичних наук, доцент. 

9. Патик А.А. – завідувач науково-дослідної лабораторії навчально-наукового 

інституту №2, кандидат юридичних наук. 

10. Юсупов В.В.  – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

навчально-наукового інституту №2, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник.  

 

ПРИ ПІДТРИМЦІ ПАРТНЕРІВ: 

1. Йозеф Зятько – доктор права, доктор юридичних наук, доктор філософії, 

професор, директор Східноєвропейського агентства розвитку, генерал поручик ГО 

ІКОКРИМ, президент асоціації Піротехніків (Республіка Словаччина). 

2. Олександр Кухіанідзе   – професор політології Тбіліського державного 

університету ім. Іване Джавахішвілі, кандидат філософських наук, професор, 

учасник експертної групи по розробці навчальних модулів для вищих закладів 

освіти щодо незаконного обігу вогнепальної зброї в країнах з військовими 

конфліктами ООН Австрія 2018рік  (Республіка Грузія). 

3. Ріда Саід Мілюд – головний консультант в офісі керівника по кримінально-

слідчій діяльності Міністерства внутрішніх справ, полковник Збройних сил Лівії 

(Республіки Лівія). 

4. Валерій Фатєєв – президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

вибухотехніків» (Київ, Україна). 



5. Тимур Пістрюга – голова правління громадської організації «Асоціація саперів 

України» (Київ, Україна).      

 

ДО УЧАСТІ В КРУГЛОМУ  СТОЛІ ЗАПРОШЕНІ: 

 

1. Гребельський В.В. – завідувач вибухотехнічної лабораторії Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. 

2. Бордунос О.М. – завідувач відділу вибухотехнічних досліджень Українського 

центру експертних досліджень Служби безпеки України. 

3. Івасишин Т.М.  -  доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу 

та криміналістики навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності 

Національної академії Служби безпеки України, кандидат біологічних наук, 

доцент. 

4. Луценко С.Г. – завідувач сектору вибухотехнічних досліджень, відділу 

криміналістичних  досліджень КНДІСЕ МЮ України. 

5. Хоменко В.В. – начальник Управління вибухотехнічної служби НП України. 

6. Кирильчук О.В. - головний спеціаліст відділу мінної безпеки управління 

інженерних військ Командування Сил підтримки Зброїних сил України. 

7.  Романович А.В.  - начальник групи організації навчального процесу, Збройні 

сили України. 

 

МЕТОЮ КРУГЛОГО СТОЛУ Є:  

розкриття актуальних питань щодо збирання та доказування фактів злочинної 

діяльності, що супроводжується використанням вибухонебезпечних матеріалів.   

 

ПРЕДМЕТОМ ОБГОВОРЕННЯ ЗАХОДУ МАЄ БУТИ:  

- збирання доказової інформації щодо злочинних діянь з використанням 

вибухонебезпечних матеріалів;  

- використання міжнародного досвіду щодо виявлення, фіксації, вилучення та 

дослідження слідової інформації під час розслідування вище зазначених 

правопорушень;  

- використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, презентувати 

свої напрацювання та новаторські ідеї, які можуть привернути увагу широкого кола 

фахівців та стати предметом дискусії відповідно до теми засідання. 

 

НАУКОВА ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛУ ПЕРЕДБАЧАЄ 

ОБГОВОРЕННЯ ТАКИХ ПИТАНЬ: 

1. Сучасні можливості криміналістики у збиранні та оцінюванні доказової 

інформації щодо злочинної діяльності, що супроводжується використанням 

вибухонебезпечних матеріалів. 

2. Особливості знешкодження та дослідження новітніх вибухових пристроїв. 

3. Використання міжнародного досвіду щодо виявлення, фіксації, вилучення та 



дослідження слідової інформації під час розслідування злочинів, що 

супроводжується використанням вибухонебезпечних матеріалів. 

4. Розгляд інших питань. 

 

За результатами засідання круглого столу буде створено збірник тез в 

електронному вигляді в PDF форматі.  

 

Реєстрація 18 лютого 2021 року з 09.30 - 10.00.  

Початок роботи круглого столу о 10.00. 

Робота круглого столу 10.00 – 14.00. 

Підведення підсумків 13.00 - 13.30.    

Для участі в круглому столі просимо Вас до 12 лютого 2021 року надіслати 

електронною поштою praktika_nni@ukr.net заявку на участь та тези доповідей.  

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська. 

 

УВАГА! 

У зв’язку із проведенням загальнодержавних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню вірусу COVID-19, проведення круглого столу 

відбудеться онлайн у режимі відеоконференції з використанням платформи 

ZOOM 

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

Збірник матеріалів доповідей після засідання круглого столу буде розміщено 

на загальноакадемічному вебпорталі НАВС: http://elar.naiau.kiev.ua/ 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез – до 5 сторінок, доповідей до 7 сторінок.  

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.  

Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, по батькові автора, посада та повна 

назва установи, у якій працює чи навчається автор, науковий ступінь, вчене звання.  

Нижче через інтервал – назва теми доповіді (усі слова великими літерами).  

Нижче через інтервал – текст доповіді.  

Нижче через інтервал – список використаних джерел, який оформлюється 

відповідно до наявних стандартів.  

Посилання позначаються квадратними дужками, наприклад: [1, с. 78].  

 

Зразок:  

Чорницька Алла Віталіївна,  

доцент кафедри правничої 

лінгвістики Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент  

http://elar.naiau.kiev.ua/


 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ 

 

Список використаних джерел:  
1. Санько Т. І., Корчан І. М., Манзюк Г.П. Словник термінів криміналістичної 

вибухотехніки. Київ, 1999. 216 с.  

 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити 

надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, 

неналежно оформлені або надіслані пізніше від зазначеного терміну. 
 

Зразок заявки на участь 

 

ЗАЯВКА 

на участь в роботі  круглого столу «Особливості розслідування злочинів, 

пов’язаних із використанням вибухонебезпечних матеріалів: 

криміналістичні аспекти» 

м. Київ, 18 лютого 2021 року 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові/ 

Прізвище та ім’я 

англійською мовою для 

внесення в сертифікат 

 

Місце роботи/навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Відомості про приїзд 

(вказати необхідне) 

 

Поштова та електронна 

адреси 

 

Контактний телефон  

 

 

Контактна інформація оргкомітету круглого столу та місце проведення:  
02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3, ННІ №2 НАВС,  

телефон для довідок (067) 375-91-32; (098) 003-87-25 

відповідальні особи – Приходько Юрій Павлович; 

                                         Примак Роман Миколайович. 


