
                            І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові БІЛОУС Василь Васильович  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри криміналістики   

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Предмет, об’єкт, природа та завдання аерокосмічної криміналістики» – 1,5 друк. 

арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Аерокосмічна криміналістика як навчальна дисципліна» – 0,6 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано: 3 тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: продемонстровано  

напрями використання аерозйомки у криміналістиці, експертології та інших 

галузях, запропоновано шляхи удосконалення існуючих і розроблення нових 

засобів, методів і прийомів навчання криміналістиці, використання сучасних 

науково-технічних засобів та інформаційних технологій для задоволення 

найактуальніших потреб криміналістичної практики. 

6.4. Прочитана лекція слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників 

Служби безпеки України, які діють при Інституті підготовки юридичних кадрів 

для Служби безпеки України у складі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого на тему «Сучасна криміналістична фотографія та 

відеозйомка». 

Проведені тренінги слухачам курсів підвищення кваліфікації державних 

службовців апарату МВС за спеціальною короткостроковою програмою 

«Інформаційна безпека і кіберзахист в МВС» (тривалість 26 академічних годин). 

Спільно з фахівцями Харківського НДЕКЦ МВС України організовано та 

проведено семінар на тему «Судова вибухово-технічна експертиза: завдання, 

основні питання та особливості призначення» для курсантів Інституту підготовки 
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юридичних кадрів для Служби безпеки України НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

(28.10.2021 р.). 

8. Участь у  конференціях, семінарах:  

1. Круглий стіл «Забезпечення  практикоорієнтованості навчання юристів як 

невід’ємна складова реформи юридичної освіти» (Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 20 травня 2021 р.). 

2. Цифровий міжнародний конгрес криміналістів (Міжнародна громадська 

організація «Конгрес криміналістів» та Литовське товариство криміналістів, м. 

Харків, 27 травня 2021 р.). 

3. Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  

(НЮУ ім. Я. Мудрого, м. Харків, 27 травня 2021 р.). 

4. Семінар-практикум «Сучасні технології в судовій експертизі: дослідження 

обставин ДТП» (Харківський НДЕКЦ МВС України, м. Харків, 03 червня 2021 

р.).  

5. Семінар-практикум «Техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця 

події за фактом незаконної порубки лісу» (Харківський НДЕКЦ МВС України, м. 

Харків, 21 жовтня 2021 р.).  

6. Круглий стіл «Сучасний стан експертної діяльності та перспективи її 

удосконалення з урахуванням досвіду країн Європейського союзу» (Харківський 

НДЕКЦ МВС України, м. Харків, 28 жовтня 2021 р.).  

9. Видавнича діяльність: 

Тези наукових доповідей: 

1. Білоус В. В. Проблеми забезпечення гарантованого встановлення особи 

загиблого Захисника України // Права людини, демократія, правосуддя: 

проблеми, досягнення, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної 

науковопрактичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 10 грудня 

2020 року. Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. – 

С.75-77 (0,2 друк. арк.). 
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2. Білоус В. В. Кейс-методи у навчальному процесі з криміналістики як 

основа студентоцентрованості та практикоорієнтованості підготовки правників // 

Забезпечення  практикоорієнтованості навчання юристів як невід’ємна складова 

реформи юридичної освіти: матеріали Круглого столу (м. Одеса, 20 травня 2021 

р.) Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2021. – С. 5-

9 (0,2 друк. арк.). 

3. Білоус В. В. Перерви у проведенні слідчих (розшукових) дій: прогалини 

законодавчої регламентації і шляхи їх усунення // Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. 

Харків. Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. Когут. – Х.: ФОП Бровін 

О.В., 2021. – С. 116-118 (0,2 друк. арк.). 

 

Доцент                                                       В. В. Білоус  

 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № __  від ______________ 2021 р). 

Зав. лабораторією                                   І. Є. Дуднікова  


