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№з/п

Найменування теми НД і ДКР

Замовник та
підстави
НД і ДКР

1

2

3

Заклади, які
брали участь у
розробленні
НД і ДКР, форма координації
роботи
4

Передбачена
форма
реалізації
НД і ДКР

5

Термін
проведення
НД і ДКР
(місяць,
рік)
6

Керівники та
виконавці, їх
посади, наукові
ступені та вчені
звання

Примітка

7

8

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо
1.1. Підручники
1.1.1

«Судові та правоохоронні органи України»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного права та
адміністративного процесу

1.2. Посібники

Підручник

06.2020

Науковопедагогічний склад
кафедри

2
1.2.
1.1.

«Режим секретності»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.2.

«Антикорупційне законодавство»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.3.

«Адвокатура і нотаріат»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.4.

«Причетність до злочину»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.5.

1.2.
1.1.

Кафедра
оперативнорозшукової діяльності
Кафедра
адміністративного права та
адміністративного процесу

Навчальний
посібник

12.2020

Проф.каф. к.ю.н.
Албул С.В.,
доц.каф.Щурат
Т.Г.
Професор кафедри
к.ю.н., доц.. Коропатов О.М.

Навчальний
посібник

12.2020

Кафедра
адміністративного права та
адміністративного процесу

Навчальний
посібник

12.2020

Доц. каф. к.ю.н.,
Гомон Д.О.

Кафедра профеПосібник
03.2020
сійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету
ОДУВС
Практичний посібник з юридичної психоІніціативне
Кафедра кримі- Практичний по- 12.2020
логії
дослідження
налістики та
сібник
психології
1.2.1. Навчально-методичні посібники
Збірник методичних рекомендацій для
Ініціативне
Кафедра
Методичний
12.2020
самостійної роботи з дисциплін кафедри дослідження адміністративного
посібник
адміністративного права та адміністраправа та адміністтивного процесу
ративного процесу Херсонського
факультету ОДУВС

Проф.каф.,к.ю.н.,
проф. Беніцький
А.С.

Доц.каф. к.псих.н.
Прудка Л.М.

Зав.каф. к.ю.н. Бондар В.В.,
проф.каф. д.п.н.,
доц. Кузьменко
Ю.В.,викл.каф.,
к.ю.н. Божок С.Г.,
доц.каф. к.ю.н.
Бездольний Ю.І.,
ст.викл.каф.
к.ю.н.Шевченко

3
Н.Л.

1.2.2. Навчальні посібники
1.2.
2.1.

«Системний аналіз»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.2.

«Адміністративна діяльність Національної поліції»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.3.

«Загальна та юридична психологія: опорний конспект.Ч.2»

Ініціативне
дослідження

1.2
2.4.

«Конспект лекцій для початківця криміналіста»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.5.

«Основні прийоми самозахисту, якими
повинні володіти поліцейські під час виконання службових обов’язків»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

Навчальний
посібник

10.2020

Кафедра
Електронний
адміністративного
посібник
права та адміністративного процесу Херсонського
факультету ОДУВС
Кафедра профеНавчальний
сійних та спеціапосібник
льних дисциплін
Херсонського факультету ОДУВС
Кафедра профеНавчальний
сійних та спеціапосібник
льних дисциплін
Херсонського факультету ОДУВС

12.2020

Кафедра
тактикоспеціальної, вогневої та фізичної
підготовки

Наочний посібник

Професор, д.т.н.
Кокошко В.С.,
д.т.н., доц. Балтовський О.А.,
к.т.н., доцент Сіфоров О.І., к.т.н., доц.
Пядишев В.Г.,
к.ю.н. Ісмайлов
К.Ю., к.ю.н., доцент Форос Г.В.
Зав.каф. к.ю.н. Бондар В.В.,
ст.викл.каф.,к.ю.н.
Шевченко Н.Л.

11.2020

Доц.каф., к.ю.н.,
доц. Великий В.М.

11.2020

В.о. зав.каф.,проф.
Шкута О.О.,
проф.каф. д.ю.н.
Галунько В.М., Соловей О.М., Савєльєва І.В.
Зав.каф. Дулгер
В.В., ст.викл.каф.
Коломієць Ю.М.,
викл.каф. Проскурня Є.Є., викл.каф.
Пашаєв А.З.о.,

06.2020

4
викл.каф. Берназ
Д.В. та ін.
1.3.1.

«Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою: питання теорії та практики»

1.3. Монографії
Ініціативне
Кафедра
Монографія
дослідження
цивільноправових дисциплін
1.4.Методичні рекомендації
Ініціативне
Кафедра
Методичні
дослідження
Кібербезпеки та рекомендації
інформаційного
забезпечення

1.4.1.

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності»

1.4.2.

«Домедична підготовка»

Ініціативне
дослідження

1.4.3.

«Особливості формування толерантних
взаємовідносин між працівниками Національної поліції України та особами
що вживають наркотики»

замовлення
ГУНП в Одеській області

1.4.4.

Пам’ятка для працівників поліції,
щодо змісту та послідовності дій при
документуванні та розслідуванні злочинів пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами їх
аналогами та прекурсорами з урахуванням досвіду діяльності Європейського суду з прав людини
«Кримінально-правова характеристика
злочинів,пов’язаних з використанням
коштів здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів психотропних ре-

замовлення
ГУНП в Одеській області

1.4.5.

замовлення
ГУНП в Одеській області

10.2020

Зав. каф. к.ю.н. доц.
Маковій В.П.

04.2020

Доцент кафедри
к.ю.н., доцент Форос Г.В.
Викл. каф., к.ю.н.
Мельнікова О.О.
Зав. каф. Дулгер
В.В., доц. каф.
к.ю.н.
Геращенко
О.С.,Удренас Г.І.
Зав. НДЛ Кіндюк
Б.В., Швандер І.О.,
Заєць М.П.

Кафедра
тактикоспеціальної, вогневої та фізичної
підготовки
Науково-дослідна
лабораторія з
проблемних питань протидії наркозлочинності
Науково-дослідна
лабораторія з
проблемних питань протидії наркозлочинності

Методичні
рекомендації

11.2020

Методичні
рекомендації

06.2020

Методичні
рекомендації

06.2020

Науково-дослідна
лабораторія з
проблемних питань протидії нар-

Методичні
рекомендації

12.2020

Зав. НДЛ Кіндюк
Б.В., Швандер І.О.,
Заєць М.П.

Зав. НДЛ Кіндюк
Б.В., Швандер І.О.,
Заєць М.П.

5

1.4.6.

1.4.7.

човин їх аналогів та прекурсорів»
«Особливості запобігання та протидії
легалізації злочинних доходів у сфері
наркобізнесу»
«Використання інтернет програм як
засобів для виявлення виробників
сайтів, що надають рекламні послуги для р
озповсюдження наркотиків через мережу інтернет»

замовлення
ГУНП в Одеській області
замовлення
ГУНП в Одеській області

козлочинності
Науково-дослідна
лабораторія з проблемних питань
протидії наркозлочинності
Науково-дослідна
лабораторія з проблемних питань
протидії наркозлочинності
1.5. Інше
Кафедра оперативно-розшукової
діяльності

Методичні
рекомендації

12.2020

Зав. НДЛ Кіндюк
Б.В., Швандер І.О.,
Заєць М.П.

Методичні
рекомендації

12.2020

Зав. НДЛ Кіндюк
Б.В., Швандер І.О.,
Заєць М.П.

Збірник тестових завтдань

10.2020

Проф.каф. к.ю.н.
Албул С.В.,
доц.каф.Щурат Т.Г.
Професор кафедри,
д.ю.н., професор
Грохольський В.Л..
Завідувач кафедри
КБ та ІЗ, к.ю.н., Ісмайлов К.Ю.
Доцент кафедри
К.ю.н., доцент Форос Г.В.
Зав.каф.,к.ю.н., доц.
Гритенко О.А.

1.5.1.

«Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина»

Ініціативне
дослідження

1.5.2.

«Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Ініціативне
дослідження

Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення

Коментар

05.2020

1.5.3.

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни: «Кримінологія та
профілактика злочинів для студентів факультету № 1 Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки.
Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів» для студентів факультету № 1

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального права та
кримінології

Навчальнометодичні матеріали

10.2020

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального права та
кримінології

Навчальнометодичні матеріали

10.2020

1.5.4.

Доц.каф,к.ю.н.,доц.
Воронцов А.В.,
доц.каф. к.ю.н.,доц.
Кулик Л.М.

6

1.5.5.

Навчально-наукового інституту права та
кібербезпеки.
Навчально-методичні матеріали
з навчальної дисципліни: Кримінологія»
для курсантів 3-го курсу

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального права та
кримінології

Навчальнометодичні матеріали

10.2020

1.5.6.

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни: «Кримінологія та
профілактика злочинів» для курсантів 2курсу

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального права та
кримінології

Навчальнометодичні матеріали

10.2020

1.5.7.

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки з навчальної дисципліни
«Кримінально-виконавче право».

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального права та
кримінології

Збірник тестових завдань

10.2020

1.5.8.

Пам'ятка працівнику поліції з надання
домедичної підготовки

Ініціативне
дослідження

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Кафедра спеціаПам'ятка
11.2020
льної фізичної та
вогневої підготовки Херсонського
факультету Одеського державного університету
внутрішніх справ
1.6. Науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські роботи
В рамках НДР: «Правові та організаційПлан НД і
Кафедра опера- НДР
03.2024
но-тактичні засади оперативноДКР
тивнорозшукової діяльності Національної порозшукової діяліції»
льності
В рамках НДР: «Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень»
В рамках НДР: «Охорона та захист
прав, свобод і законних інтересів учас-

План НД і
ДКР
План НД і
ДКР

Кафедра кримі- НДР
налістики та психології
Кафедра криміНДР
нального процесу

03.2024

03.2024

Доц.каф,к.ю.н.,доц.
Воронцов А.В.,
доц.каф. к.ю.н.,доц.
Кулик Л.М.
Доц.каф,к.ю.н.,доц.
Воронцов
А.В.,проф.каф.
к.ю.н. доц. Плужнік
О.І.
Доц.каф.
к.ю.н.,доц. Кулик
Л.М., доц.каф.
к.ю.н. Резніченко
Г.С.
Зав.каф. к.п.н.,доц.
Вайда Т.С.

Науковопедагогічний склад
кафедри
Науковопедагогічний склад
кафедри
Науковопедагогічний склад

7

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

ників кримінального провадження»
В рамках НДР: «Теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності: кримінально-правові та кримінологічні аспекти»
В рамках НДР: «Адміністративноправове забезпечення публічної безпеки
і порядку органами Національної поліції»
В рамках НДР: «Теорія та практика побудови і розвитку демократичної,соціальної,правової держави у контексті Євроінтеграції»
В рамках НДР: «Військово-цивільні адміністрації в Україні: теорія і практика»

кафедри
Науковопедагогічний склад
кафедри

План НД і
ДКР

Кафедра кримінального права
та кримінології

НДР

2024

План НД і
ДКР

Кафедра адміністративної діяльності поліції

НДР

2023

Науковопедагогічний склад
кафедри

План НД і
ДКР

Кафедра теорії та
філософії права

НДР

2021

Науковопедагогічний склад
кафедри

План НД і
ДКР

ВОНР

НДР

2021

2021

Кузніченко С.О.,
Шевченко В.Й.
Домброван Н.В.
Кузніченко С.О.,
Голуб В.О.

1.6.8.

В рамках НДР: «Правовий режим воєнного стану»

План НД і
ДКР

ВОНР

НДР

1.6.9

В рамках НДР на замовлення проведення наукового дослідження: «Застосування аналітичними підрозділами поліції тактичного аналізу в протидії злочинності»

Управління
кримінального аналізу
Національної
поліції України

Науководослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу спільно з
кафедрою кібербезпеки та інформаційного забезпечення та
каф. кріміналістики, судової медицини та психіатрії

НДР

2020

Науково-дослідна
лабораторія з проблемних питань
кримінального
аналізу спільно з
кафедрою кібербезпеки та інформаційного забезпечення та каф. кріміналістики, судової медицини та
психіатрії

8
1.6.10

«Виявлення та запобігання домашньому
насильству із застосуванням інформаційних технологій»

1.7.1

В рамках загальнокафедральної теми:
«Державотворення в Україні: проблеми
та перспективи правового забезпечення»

1.7.2

В рамках загальнокафедральної теми:
«Державотворення в Україні: проблеми
та перспективи правового забезпечення»

Управління
Науковокримінально- дослідна лабораго аналізу
торія з проблемНаціональної них питань криполіції Укра- мінального анаїни
лізу
1.7. Наукові статті
Ініціативне
Кафедра
дослідження
державноправових
дисциплін

Ініціативне
дослідження

Кафедра конституційного та міжнародного права

НДР

Цикл статей

Цикл статей

2020

Науково-дослідна
лабораторія з проблемних питань
кримінального
аналізу

Протягом Зав. каф. д.ю.н., проф.
року
Калаянов Д.П., проф.
каф. к.ю.н., доц. Ярмакі В.Х., проф. каф.
к.політ.н., доц.
Мошак О.В., доц.
каф. к.політ.н., доц.
Юрченко М.М., доц.
каф. к.ю.н., доц.
Афанасенко С.І., доц.
каф. к.ю.н., с.н.с.
Шаповалова І.О.,
доц.. каф. Македон В.В., викл. каф.
Бібік І.С.
Протягом Т.в.о. зав. каф. конст.
року
та міжн. права Юрченко М.М., проф.каф.
к.політ.н. доцент
Мошак О.В.,
доц.каф.к.ю.н.,доц.
Ярмакі В.Х.,
ст.викл.каф. Шевчук
В.В.
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1.7.3

В рамках загальнокафедральної теми:
«Державотворення в Україні: проблеми та
перспективи правового забезпечення»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
трудового,земельного та
господарського
права

Цикл статей

Протягом
року

Зав. каф.
к.ю.н.Дрішлюк В.І.

1.7.4

В рамках загальнокафедральної теми:
«Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
соціальноекономічних дисциплін

Цикл статей

Протягом
року

Зав. каф. д.філос.н.,
проф. Надибська
О.Я., проф. каф.
д.філос.н., проф.
Ямчук П.М., проф.
каф. д.філос.н.,
проф. Гансова Е.А.,
доц. каф. к.філос.н.,
доц. Гончарова
Н.І., доц. каф.
к.політ.н. Пальшков К.Є., викл. каф.
к.політ.н., доц. Ростецька С.І., викл.
каф. к.політ.н.
Варинський В.О.,
викл. каф. Нерубащенко І.А.. доц.
Ситько О.М.,
проф. каф. к.пед.н.,
доц. Тягнирядно
Є.В., доц. каф.
к.політ.н., доц.
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1.7.5

В рамках загальнокафедральної теми:
«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права в контексті
гуманізації
правоохоронної
діяльності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
цивільноправових
дисциплін

Цикл статей

Протягом
року

1.7.6

В рамках загальнокафедральної теми:
«Іноземна мова – мова професійного та
наукового спілкування»
«Національно-демократичні перетворення в україні доби державної незалежності в контексті посткомуністичних
правових трансформацій»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
мовної підготовки

Цикл статей

Протягом
року

Шмаленко Ю.І.,
доц. каф. к.філол.н.,
доц. Шаповаленко Н.М.
Зав. каф. к.ю.н, доц.
Маковій В.П., проф.
каф. к.ю.н., проф.
Резніченко С.В.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Кузніченко О.В., доц. каф.
к.ю.н., доц. Мирза С.С., доц. каф.
к.ю.н., доц.
Кісель В.Й., доц.
каф. к.ю.н., доц.
Андрієнко І.С., доц.
каф. к.ю.н., доц. Середницька І.А., доц.
каф. к.ю.н., доц.
Церковна О.В., ст.
викл. каф. Даниленко С.К., викл. каф.
Будяченко О.М.
Зав. каф. к.філол.н.,
проф.Петлюченко
Н.В.
доц. каф. к.псих.н.,
доц. Ростомова
Л.М., ст. викл. каф.
Драпалюк К.І., ст.
викл. каф. Бочевар А.Г., викл. каф.
Ахмедова Е.Р.,
викл. каф. Шульгіна Т.Г., викл. каф.
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1.7.7

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Теорія та практика побудови і розвитку
демократичної,соціальної, правової держави у контексті Євроінтеграції»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
теорії та філософії
права

Цикл статей

Протягом
року

1.7.8

В рамках загальнокафедральної теми:
«Державотворення в Україні: проблеми
та перспективи правового забезпечення»
«Актуальні проблеми правового регулювання екологічних та трудових відносин»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
трудового, земельного та господарського права

Цикл статей

Протягом
року

Швелідзе Л.Д.,
викл. каф.
Мельник П.В.,
викл. каф. Бааджи
Н.А.,
викл.
каф.Антуф’єва В.А.
Зав. каф. д.ю.н., доц.
Матвєєва Л.Г..,
проф. каф. к.ю.н.,
проф. каф. к.істор.н.,
доц.
Тарасенко Л.Б., доц.
каф. к.ю.н. Берендєєва А.І., доц. каф.
к.ю.н. Небеська М.С., ст. викл.
каф. Шевчук В.В.,
викл. каф. Проданець Н.М.
Зав.каф. к.ю.н. Дрішлюк В.І.,
проф.каф. к.ю.н.,
доц.
Пащенко О.М., в.о.
проф. каф. к.ю.н.
доц. Маркіна Т.Г.,
доц. каф. к.ю.н. Григорецька І.І., доц.
каф. к.ю.н. Антоненко О.А., доц. каф.
к.ю.н. Гоштинар С.Л., проф.каф.
к.ю.н. Кострицький
І.Л., доц. каф. к.ю.н.,
доц. Продайко С.В.,
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1.7.9

В рамках загальнокафедральної теми:
«Службово-бойова підготовка як основа
професійної діяльності поліцейьких»

доц. каф. к.ю.н., доц.
Журавель А.В.,
Науковопедагогічний склад
кафедри

Ініціативне
дослідження

Кафедра
Цикл статей Протягом
тактикороку
спеціальної, вогневої та фізичної
підготовки
Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності Національної поліції України
2.1. Посібники

2.1.

«Основи слідчої діяльності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
процесу

Посібник

06.2020

2.2.

«Перевірка відомостей про кримінальні
правопорушення до їх внесення до ЄРДР»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
процесу

Посібник

11.2020

2.1.1. Навчально-методичні посібники
2.1.2. Навчальні посібники
Ініціативне
Кафедра
Навчальнодослідження
адміністративної
методичдіяльності поліції нийпосібник

12.2020

2.1.
2.1.1

«Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки»

2.1.
2.1.2

«Адміністративна відповідальність»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративної
діяльності поліції

Навчальнометодичнийпосібник

12.2020

2.1.
2.1.3

«Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина»

Ініціативне
дослідження

Кафедра оперативнорозшукової діяльності

Навчальний
посібник

11.2020

Доц.каф.,к.ю.н.,доц.
Калугін В.Ю.,
ст.викл.каф.к.ю.н.
Федоров І.В.
Проф.каф.,д.ю.н.
Тарасенко В.Є.

Зав.каф. к.ю.н. Корнієнко М.В.,
викл.каф. к.ю.н.
Крижановська О.В.,
проф.каф. к.ю.н.
Плужнік О.І.
Проф. каф.,к.ю.н.
Ковальова О.В.,
проф.каф. д.ю.н.
Ярмакі Х.П.
Науковопедагогічний склад
кафедри
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2.2. Монографії
Ініціативне
Кафедра кібердослідження
безпеки та інформаційного забезпечення

2.2.1

«Оперативно-розшукове забезпечення
виявлення та розслідування торгівлі
людьми

2.2.2.

«Захист у кримінальному провадженні: в
контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду»
«Тимчасове вилучення майна» (кримінальний процесуальний аспект)

Ініціативне
дослідження

2.2.4

«Використання методу моделювання в
судово-трасологічних експертизах»

Ініціативне
дослідження

2.3.1.

«Особливості провадження у справах
щодо запобігання та протидію домашньому насильству»

2.3.2.

«Адміністративні матеріали: підстави та
порядок складання»

2.2.3

Ініціативне
дослідження

Кафедра кримінального процесу
Кафедра кримінального процесу

Монографія

04.2020

Викл. каф., к.ю.н.
Мельнікова О.О.

Монографія

06.2020

Монографія

11.2020

Науковопедагогічний склад
кафедри
Проф.каф. к.ю.н.
Смоков С.М.,
викл.каф. Лісніченко Д.В.
Афонін Д.С.

НауковоМонографія
дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу
Кафедра криміналістики та
психології
2.3. Методичні рекомендації
Ініціативне
Кафедра
Методичні редослідження
адміністративкомендації
ної діяльності
поліції

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративної діяльності
поліції

Методичні рекомендації

12.2020

12.2020

12.2020

Зав.каф. к.ю.н. Корнієнко М.В., професор кафедри
к.ю.н., с.н.с. Ковальова О.В.,
доц.каф. к.ю.н. Берендєва А.І.
Зав.каф. к.ю.н. Корнієнко М.В., професор кафедри
к.ю.н., с.н.с. Ковальова О.В., Лабунь
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2.3.3.

«Використання інформаційно-технічної
платформи навчань Лінія-102»»

2.3.4.

«Система оцінки достовірності інформації за методом 4x4»

2.5.1

В рамках загальнокафедральної теми:
«Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративної діяльності
поліції
Замовлення
НауковоУправління
дослідна лабокримінальнораторія з прого аналізу
блемних питань
НПУ України кримінального
аналізу
2.4. Інше
2.5. Наукові статті
Ініціативне
Кафедра
дослідження
тактикоспеціальної, вогневої та фізичної
підготовки

Методичні рекомендації

12.2020

Методичні рекомендації

12.2020

Цикл статей

Протягом
року

А.В.
Зав.каф. к.ю.н. Корнієнко М.В.,
викл.каф. к.ю.н.
Крижановська О.В.
Особовий склад
НДЛ

Зав. каф. Дулгер
В.В., доц. каф.
к.ю.н.
Геращенко О.С.,
доц. каф. к.політ.н.,
доц. Ніколаєв О.Т.,
доц. каф. к.ю.н.
Удренас Г.І., доц.
каф. к.ю.н., доц.
Ульянов А.І., ст.
викл. каф. Бахчеван Є.Ф., доц. каф.
Ташматов В.А., .
викл каф. Кузнєцов
О.І., викл. каф. Бурангулов А.В., викл.
каф. Трояновський В.С., викл. каф.
Головацький О.О.,
викл. каф. Баськов
В.В., викл. каф.
Жуковський С.В.,
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2.5.2

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Правові та управлінські засади
кіберзлочинності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

Цикл статей

Протягом
року

ст.викл.каф. Коломієць Ю.М.,
ст. викл. каф. Волошинов А.А., ст.
викл. каф.
Ком’яга А.В., ст.
викл. каф. Проскурня Є.Є., ст. викл.
каф. Носкова Т.І.,
ст. викл.
каф.Трішин К.О.,
викл. каф. Скворцов А.В., викл. каф .
Карапет’янц С.І.,
викл. каф. Кузнєцов
С.О., викл.каф. Пашаєв А.З., викл.каф.
Берназ Д.В.,
викл.каф. Мох Т.П.
Зав. каф. к.ю.н. Ісмайлов К.Ю., проф.
каф. д.ю.н., проф.
Грохольський В.Л.,
проф. каф. д.техн.н.,
доц. Балтовський О.А., проф. каф.,
к.ю.н., доц. Форос Г.В., доц. каф.
к.пед.н., доц. Косаревська О.В., доц.
каф. к.техн.н. Сіфоров О.І., доц. каф.
к.техн.н., доц. Пядишев В.Г., викл. каф.
к.ю.н., доц.
Ісаєнко М.М., викл.
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2.5.3

В рамках загальнокафедральної теми:
«Забезпечення прав і свобод людини в
сучасних умовах адміністративноправовими засобами»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного права та адміністративного
процесу

Цикл статей

Протягом
року

2.5.4

В рамках загальнокафедральної теми:
«Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності
Національної поліції України»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
оперативнорозшукової
діяльності

Цикл статей

Протягом
року

2.5.5

В рамках загальнокафедральної теми:
«Теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності: кримінально-правові
та кримінологічні аспекти»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
права та
кримінології

Цикл статей

Протягом
року

каф. Мельнікова
О.О., викл. каф. Лефтеров Л.В.
Зав. каф. д.ю.н.,
доц. Денисова А.В.,
проф. каф. д.ю.н.,
проф. Ярмакі Х.П.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Коропатов О.М., проф.
каф. к.ю.н., доц.
Рудой К.М., проф.
каф. к.ю.н., доц.
Баранов С.О., доц.
каф. к.ю.н., доц.
Аносєнков А.А.,
доц. каф. к.ю.н.,
доц. Ізбаш К.С.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Денисова А.В.,
доц.. каф. к.ю.н.
Томіна В.Ю., доц..
каф. к.ю.н. Ткаленко О.М., викл. каф.
Гомон Д.О.
Зав. каф. Єгоров
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Албул С.В.,
доц. каф. к.ю.н.
Поляков Є.В., викл.
каф. к.ю.н. Щурат
Т.Г.
Зав. каф. к.ю.н., доц.
Гритенко О.А.,
проф. каф. д.ю.н.,
доц. Конопельсь-
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2.5.6

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів
в умовах розгортання демократичних
процесів у державі»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
спеціальної фізичної та вогневої підготовки
Херсонського
факультету
ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

2.5.7

В рамках загальнокафедральної теми:
«Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
криміналістики
та психології

Цикл статей

Протягом
року

кий В.Я., проф. каф.
д.ю.н., проф. Меркулова В.О., проф.
каф. к.ю.н., доц.
Плужнік О.І., доц.
каф. к.ю.н., доц. Загороднюк С.О., доц.
каф. к.ю.н., доц. Воронцов А.В., доц.
каф. к.ю.н., доц. Кулик Л.М., проф. каф.
к.ю.н., доц. Собко Г.М., ст. викл.
каф. Чемарьова І.М.,
викл. каф. к.ю.н. Резніченко Г.С.
Т.в.о. зав. каф.
к.пед.н., доц. Вайда
Т.С., ст. викл. каф.
Каменщик О.В.,
ст.викл. каф. Зіньковський А.С.,
викл. каф. Лебідь
Є.О., викл. каф.
Голенко Н.М.
Зав. каф. к.ю.н. Горошко В.В., проф.
каф. к.ю.н., доц.
Заєць О.М., проф.
каф. к.ю.н., доц.
Меркулова Ю.В.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Калаянова Л.В., проф. каф.
к.ю.н., доц. Матієнко Т.В., доц. каф.
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2.5.8

В рамках загальнокафедральної теми:
«Адміністративно-правове забезпечення
публічної безпеки і порядку органами
Національної поліції»

Ініціативне
дослідження

Кафедра адміністративної діяльності поліції

Цикл статей

Протягом
року

2.5.9

В рамках загальнокафедральної теми:
«Охорона та захист прав, свобод і законних інтересівучасників кримінального провадження»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
процесу

Цикл статей

Протягом
року

к.псих.н. Смірнова
О.М., доц. каф.
к.ю.н., с.н.с. Калаянова О.Д., доц. каф.
к.ю.н., доц. Янковий М.О., доц. каф.
к.ю.н. Проценко
О.О., доц. каф.
к..психол.н. Прудка
Л.М., викл. каф.
к.ю.н. Савельєва
І.В., викл. каф. Добровольська О.О.,
викл. каф. Ковальова О.М., викл.
каф. Байдан О.В.
Зав. каф. к.ю.н.доц.
Корнієнко М.В.,
викл. каф. к.ю.н.
Крижановська О.В.,
в.о. доц. каф. к.ю.н.
доц. Мукоіда Р.В.
Зав. каф. к.ю.н. Тетерятник Г.К.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Смоков С.М.,
к.ю.н., доц.
Холостенко А.В.,
ст. викл. каф. Лісніченко Д.В.
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2.5.10

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів
в умовах розгортання демократичних
процесів у державі»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
загальноправових та соціально-гуманітарних
дисциплін
Херсонського
факультету
ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

2.5.11

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів
в умовах розгортання демократичних
процесів у державі»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного права та адміністративного
процесу Херсонського факультету ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

2.5.12

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів
в умовах розгортання демократичних
процесів у державі»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
професійних та
спеціальних
дисциплін
Херсонського
факультету
ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

Зав. каф. к.ю.н. Жильцов О.Л., проф. каф.
д.пед.н., проф. Бутенко
В.Г., доц. каф. к.пед.н.,
доц. Бовдир О.С., доц.
каф. к.істор.н.
Федорченко О.В., доц.
каф. к.філос.н. Лєнь
Т.В., доц. каф. к.ю.н.
Бондар В.В.,
доц. каф. к.істор.н.,
доц. Камінська О.А.,
ст. викл. каф. Киселевич І.В., викл. каф.
Пренько Я.О.,
викл.каф. Мирошникова М.С., викл. каф.
Кочмар Н.В., викл.
каф. Орищенко О.В.
Зав.каф. к.ю.н. Бондар
В.В., проф.каф. д.п.н.,
доц. Кузьменко
Ю.В.,викл.каф.,
к.ю.н. Божок С.Г.,
доц.каф. к.ю.н. Бездольний Ю.І.,
ст.викл.каф.
к.ю.н.Шевченко Н.Л.
В.о. зав. каф. д.ю.н.,
проф. Шкута О.О.,
проф. каф. к.техн.н.,
доц. Бараненко Р.В.,
доц. каф. к.ю.н.,
доц. каф. к.ю.н. Темніков О.В., проф.каф.
к.ю.н.,проф. Беніцькій
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А.С., д.політ.н., проф..
Семенченко Ф.Г., доц.
к.ю.н. Рубан К.П.,
викл. каф. Галаган
О.Я., викл. каф. Старовацький С.Г.
№
п/п
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7.

3.1.8

Тема дисертаційного дослідження
«Тактика запобігання вчинення злочинів на залізничному транспорті оперативно-розшуковими та кримінальнопроцесуальними засобами»
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
як суб’єктів міжнародної безпеки»
«Становлення і розвиток інституту
участі недержавних суб'єктів у правоохоронній діяльності в Україні (теорія
та практика)»
«Реалізація державної гендерної
політики в Україні (адміністративноправовий аспект)»
«Теоретико-правові основи розвідувальної функції оперативно-розшукової
діяльності органів внутрішніх справ»
«Обмеження конституційних прав громадян і заходи процесуального примусу
у кримінальному процесі»
«Криміналістичні та організаційнотактичні основи розслідування злочинів, пов’язаних із неправомірною вигодою»
«Процесуальні та організаційні основи
кримінального провадження в умовах
надзвичайних правових режимів»

Розділ 3. Дисертаційні дослідження
Шифр спеціальКафедра
ності
12.00.07
Адміністративного
права та адміністративнго процесу

Стан
підготовки
ІІ розділ

Форма
навчання
Здобувач

П.І.Б.
дисертанта, посада
Проф. каф.
к.ю.н., доц.
Баранов С.О.

Адміністративного
права та адміністративнго процесу
Адміністративного
права та адміністративнго процесу

IIІ розділ

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Рудой К.М.

ІІІ розділ

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Коропатов О.М.

Адміністративного
права та адміністративнго процесу
Оперативнорозшукової
діяльності
Кримінального
процесу

ІІІ розділ

Здобувач

ІІІ розділ

Здобувач

ІІ розділ

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.,
с.н.с.
Ковальова О.В.
Проф.каф.
к.ю.н., доц.
Албул С.В.
Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Смоков С.М.

12.00.09

Кримінального
процесу

ІІ розділ

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.
Холостенко А.В.

12.00.09

Кафедра
криміналістики та
психології

ІІ розділ

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н., доц.
Янковий М.О.

12.00.07

12.00.07

12.00.07

12.00.09

12.00.09
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«Науково-практичні основи розслідування кримінальних правопорушень у
сфері страхування»
«Правові та психологічні засади професійної готовності слідчих»

12.00.09

«Юридико-психологічні основи кримінального провадження на підставі
угод»
«Земельні правовідносини в Україні»

19.00.06

3.1.13

«Інтеграційний курс України до ЄС та
його історичне значення в процесі державотворення»

23.00.04

3.1.14

«Злочини проти громадської безпеки:
проблеми законодавства, теорії та
практики»

12.00.08

Кримінального
права та
кримінології

3.1.15

«Кримінально-правові та кримінологічні основи протидії психічному
насильству»
«Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності
в Національній поліції»

12.00.08

Кримінального
права та
кримінології
Адміністративного
права та адміністративнго процесу

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.16

№ п/п
3.2.1

19.00.06

12.00.06

12.00.07

Кафедра
криміналістики та
психології
Кафедра
криміналістики та
психології
Кафедра
криміналістики та
психології
Трудового,земельного та
екологічного права
Соціальноекономічних дисиплін

І розділ

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Заєць О.М.

Підготовка до
захисту

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.
Пасько О.М.

ІІ розділ

Здобувач

Зав. каф. к.ю.н., доц.
Меркулова Ю.В.

Підготовка
наукових
статей
ІІ розділ

Здобувач

Зав. каф. к.ю.н., доц.
Пащенко О.М.

Здобувач

Доц. каф.,
к.політ.н., доц.
Шмаленко Ю.І.

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
І розділ

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Плужнік О.І.

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н., доц.
Собко Г.М.

І розділ

Здобувач

Зав.каф. Ісмайлов
К.Ю.

3.2 Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Тема дисертаційного дослідження
Шифр спеціальКафедра
Стан
Форма
ності
підготовки
навчання
«Службово-бойова діяльність
21.07.05
Тактико-спеціальної
Опрацювання
Здобувач
спеціальних підрозділів Державної
та вогневої
законодавчих
кримінально-виконавчої служби
підготовки
та наукових
України»
джерел

П.І.Б.
дисертанта, посада
Волошинов А.А.
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3.2.2

«Організація і тактика проведення
спеціальних операцій органами та підрозділами МВС України»

21.07.05

Тактико-спеціальної
та вогневої
підготовки

ІІІ розділ

3.2.3.

«Припинення групових порушень громадського порядку та масових заворушень в умовах міста»
«Виявлення та розслідування незаконного збуту товарів, предметів і речовин, заборонених до обігу»
«Правові аспекти психофізичної готовності працівників кримінальної поліції до виконання службових
обов’язків»
«Організаційно-правові та психологічні аспекти проведення службових розслідувань в органах Національної полції України»
«Юридико-психологічні аспекти корпоративної культури поліцейських»

12.00.09

Тактико-спеціальної
та вогневої
підготовки
Кримінального
процесу

3.2.8.

3.2.9

3.2.4.

3.2.5

3.2.6.

3.2.7.

3.2.10
3.2.11

12.00.09

Бурангулов А.В.

ІІ розділ

Аспірант
заочної
форми
навчання
Здобувач

ІІІ розділ

Здобувач

Сокол Р.С.
Дьорова О.М.

Бєжанова А.В.

Баськов В.В.

19.00.06

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

«Юридико-психологічні засади підвищення іміджу Національної поліції»

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

«Застосування відеоконференції у
кримінальному судочинстві: кримінальні процесуальні і криміналістичні
засоби»
«Арешт майна як захід забезпечення
кримінального провадження»
«Використання компютерніх технологій при проведенні негласних слідчих
(розшукових) дій»

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Аспірант

081 Право

Кримінального
процесу
Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Баженова А.І.

І розділ

Ад’юнкт
заочної
форми
навчання

Виходець Ю.О.

081 Право

Копач С.В.

Авдєєва А.В.

Бакума В.М.
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3.2.12

3.2.13
3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21

3.2.22
3.2.23

«Взаємодія слідчих органів та підрозділів Національної поліції України при
розслідуванні злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів»
«Кримінальні процесуальні засади
участі захисника в судовому розгляді»
«Предмет доказування при розслідуванні кримінальних проваджень
у сфері кіберзлочинності»
«Законність та обґрунтованість рішень
суду на стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі»
«Міжнародні стандарти дії кримінального процесуального закону України в
часі, просторі та за колом осіб»
«Кримінальні процесуальні гарантії
прав і законних інтересів осіб із психічними та фізичними вадами»

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Ад’юнкт
заочної
форми
навчання

Возіян В.А.

081 Право

Кримінального
процесу
Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Гунченко О.В.

І розділ

Аспірант

Довженко О.Ю.

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Замкова Я.В.

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Крюков В.О.

081 Право

Кримінального
процесу

Аспірант

Линник П.О.

«Процесуальний статус керівника
органу досудового розслідування»
«Особисте зобов’язання в системі
запобіжних заходів»
«Стандарти доказування у кримінальному процесі України»
«Особливсоті доказування привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання
особою своїм службовим становищем»
«Спеціальне досудове розслідування
кримінальних правопорушень»
«Використання аналітичних методів
при розслідуванні примінальних правопорушень»

081 Право

Кримінального
процесу
Кримінального
процесу
Кримінального
процесу
Кримінального
процесу

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
І розділ

Ад’юнкт

Пантелеєв С.М.

І розділ

Аспірант

Стокич В.А.

І розділ

Аспірант

Харітонова М.В.

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
І розділ

Аспірант

Янкова Л.Ю.

Аспірант

Коперсак Д.В.

І розділ

Аспірант

Мішук А.В.

081 Право

081 Право
081 Право
081 Право

081 Право
081 Право

Кримінального
процесу
Кримінального
процесу
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«Особливості розслідування злочинів,
що вчинені на тимчасово окупованій
території та в районах проведення
АТО»
«Особливості розслідування злочинів,
які вчиняються щодо поліцейських при
виконанні ними службових обов'язків»
«Запобігання та розслідування масових
заворушень, що несуть загрозу територіальній цілісності території України»

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Мартиненок Д.О.

081 Право

Кримінального
процесу

І розділ

Аспірант

Макаров А.І.

12.00.09

Криміналістики, судової медицини та
психіатрії

«Розслідування злочинів, учинених з
подоланням електронних засобів та
систем контролю доступу»

12.00.09

Криміналістики та
психології

3.2.28

«Тактика застосування евристичних
методів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень»

12.00.09

Криміналістики, судової медицини та
психіатрії

3.2.29

«Технологія моделювання у судових
експертизах»

12.00.09

Криміналістики та
психології

3.2.30

«Тактика виявлення та подолання неправдивих показань неповнолітніх під
час досудового розслідування»

12.00.09

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

3.2.31

«Оперативне супроводження кримінальних проваджень на стадії судового
розгляду»

12.00.09

Криміналістики та
психології

3.2.32

«Збирання і подання доказів стороною
захисту в кримінальному провадженні»

12.00.09

Криміналістики та
психології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
І розділ

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання

Головін Д.В.

3.2.27

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
ІІ розділ

3.2.24

3.2.25

3.2.26

Кузнєцов В.В.

Пожар В.Б.

Викл. каф.
Афонін Д.С.
Проданець Н.М.

Хаматов Д.О.

Сільницький І.В.
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3.2.33

«Подолання протидії здійсненню кримінальних проваджень щодо вищих
посадових осіб»

12.00.09

Криміналістики та
психології

І розділ

3.2.34

«Використання спеціальних знань при
розслідуванні злочинів, пов’язаних з
тероризмом»

12.00.09

Криміналістики та
психології

І розділ

3.2.35

«Використання конфіденційного співробітництва та можливостей негласного апарату оперативних підрозділів у
кримінальному провадженні»
«Юридико-психологічні засади досудового розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми в сфері незаконного обігу наркотиків»
«Юридико-психологічні засади досудового розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми з адиктивною поведінкою»
Адміністративно-правове забезпечення
комп'ютерной безпеки в Україні

12.00.09

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

3.2.36

3.2.37

3.2.38

І розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

081 Право

Кібербезпеки та інформаційного забезпечення

І розділ

3.2.39

«Виявлення та розслідування злочинів,
пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди»

12.00.09

Кримінального процесу

ІІ розділ

3.2.40

«Оперативно-розшукова протидія кишеньковим крадіжкам»

12.00.09

Підготовка до
захисту

3.2.41

Правові та організаційно-тактичні засади протидії злочинам, пов’язаним з
торгівлею людьми, вчиненими організованими злочинними групами з метою сексуальної експлуатації

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності
Оперативнорозшукової
діяльності

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Здобувач
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання

Тимошенко В.О.

Юнку І.І.

Бляшенко О.О.

Гриньова К.Г.

Викл. каф. Ковальова О.М.
Кондратюк М.

Тіщенко Є.І.

Єгоров С.О.
Стерненко Я.М.
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3.2.42

«Правові та організаційно-тактичні засади використання оперативного контакту підрозділами кримінальної поліції»

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

І розділ

Здобувач

Пашаєв А.З.

3.2.43

«Теоретико-правові та організаційні
засади оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції»
«Правові та організаційно-тактичні засади протидії злочинам проти власності туристів в Україні»
«Основні концепції криміналістичної
стратегії під час досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи»
«Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні»

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

І розділ

Дьоров С.Л.

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності
Криміналістики та
психології

І розділ

Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Здобувач

Манойленко К.М..

І розділ

Здобувач

Славинська М.А.

«Адміністративний розсуд в діяльності
органів публічної адміністрації»

12.00.07

3.2.48

«Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами
місцевого самоврядування»

12.00.07

3.2.49

«Діяльність органів внутрішніх справ
України щодо забезпечення прав, свобод та інтересів дитини (адміністративно-правовий аспект)»
«Адміністративно-правовий статус
підрозділів превентивної діяльності
Національної поліції України»

12.00.07

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Завершення
тексту дисертаційного дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант

Сірко В.С.

3.2.47

Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу

3.2.44

3.2.45

3.2.46

3.2.50

12.00.09

12.00.07

081 Право

Бааджи Н.А.

Околович (Шильник)
М.Є.
Дручек О.М.

Волокітенко І.О.
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3.2.51

«Адміністративна відповідальність за
порушення водного законодавства України»

081 Право

3.2.52

«Адміністративно-правове забезпечення страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні»
«Адміністративно-правові основи взаємодії Національної поліції України з
громадськістю в правоохоронній
діяльності»
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу
зброї та боєприпасів»
«Правовий статус адміністративних
посад в органах прокуратури України:
адміністративно-правовий аспект»

081 Право

3.2.56

«Адміністративно-правове регулювання нагляду у сфері паспортнореєстраційної системи в Україні»

081 Право

3.2.57

«Юридико-психологічні засади комунікативної компетентності суддів
кримінальної колегії»

19.00.06

3.2.58

«Юридико-психологічні засади досудового розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми з адитивною поведінкою»
«Психологічні засади схильності до
девіантної поведінки курсантів ВНЗ
МВС України»

3.2.53

3.2.54

3.2.55

3.2.59

Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Криміналістики та
психології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
ІІ розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

19.00.06

Криміналістики та
психології

ІІ розділ

081 Право

081 Право

081 Право

Аспірант

Гарсій Е.Ф.

Аспірант

Карпенко К.К.

Аспірант

Медведенко С.В.

Аспірант

Мізін С.К.

Аспірант

Смаглій А.А.

Аспірант

Сорокін С.І.

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Здобувач

Лапшинська Н.Б.

Ковальова О.М.

Козак І.Г.
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3.2.60

«Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів»

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

Здобувач

Оверченко Д.Г.

3.2.61

«Юридико-психологічні аспекти розгляду клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

Казарян І.С.

3.2.62

«Юридичні та психологічні аспекти
відповідальності слідчих органів досудового розслідування Національної
поліції»

19.00.06

Криміналістики та
психології

І розділ

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання

3.2.63

«Запобігання злочинам проти життя та
здоров’я особи, вчиненими
неповнолітніми у регіонах України»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

І розділ

3.2.64

«Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропнх речовин, їх аналогів або прекурсорів у
Причорноморському регіоні материкової України»
«Захоплення заручників як інструмент
терористичної діяльності»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

12.00.08

Кримінального права та кримінології

І розділ

3.2.66

«Громадські роботи, як вид кримінального покарання: порівняльний аналіз
України та Великобританії»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

І розділ

3.2.67

«Інститут «заборон» як елемент правового статусу особи, засудженої до покарання у виді позбавлення волі на певний строк»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

3.2.65

Аспірант
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання

Ємешева І.в.

Бібік І.С.

Мазуренко О.В.

Алістратова А.О.

Волошина К.О.

Скиба В.Ю.
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Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікацію, незаконне видалення чи зміну її
маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових
речовин чи вибухових пристроїв (2631 КК України)
«Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (на
матеріалах з тимчасово окупованих
територій Автономної Республіки
Крим та міста Севастополь)»
«Запобігання Національною поліцією
порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами які керують транспортними
засобами в Україні»
«Кримінальна характеристика та запобігання втручанню у діяльність захисника чи представника особи»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант
заочної
форми
навчання

Павленко Л.М.

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант
заочної
форми
навчання

Свиридова Д.О.

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Ад’юнкт

Форосюк М.Ю.

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Аспірант

Федорончук І.В.

3.2.72

«Рецидивна злочинність у регіонах
України: феномен, детермінація та запобігання»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

«Запобігання наркозлочинності етнічних злочинних угрупувань»

12.00.08

Кримінального права та кримінології

3.2.74

«Актимологічна характеристика та
запобігання кримінальним правопорушенням проти життя та здоров’я, вчинених неповнолітніми»
«Корисливо-насильницька злочинність
неповнолітніх у Південному регіоні

12.00.08

Кримінального права та кримінології

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант
заочної
форми
навчання
Ад’юнкт

Скоромний Д.А.

3.2.73

Наперковська Д.В.

081 Право

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих

Аспірант

Вєтєва Н.В.

3.2.68

3.2.69

3.2.70

3.2.71

3.2.75

Байов В.О.
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Україні: сучасний стан та запобігання»
3.2.76

«Службова особа як суб’єкт кримінального правопорушення: кримінальноправові та кримінологічні аспекти»

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.77

«Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання»

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.78

«Арешт як вид покарання»

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.79

«Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів)»

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.80

«Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини
проти здоров’я населення».

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.81

«Запобігання корисливим злочинам
проти власності у великих містах Причорноморського регіону материкової
України»
«Запобігання незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування»

081 Право

Кримінального права та кримінології

081 Право

Кримінального права та кримінології

«Кримінологічні засади запобігання
організованої злочинності у прикордонних регіонах півдня України»

081 Право

Кримінального права та кримінології

3.2.82

3.2.83

та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант

Андрієшин В.В.

Аспірант

Буланша Н.І.

Аспірант

Гладковський Є.О.

Аспірант

Старинець Є.А.

Аспірант

Лазаренко Ю.О.

Аспірант

Остроглядов О.І.

Аспірант

Тарасенко Н.І.

Аспірант

Абдулаєв М.А.
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«Запобігання злочинності пов’язаної з
незаконним вживанням наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, одурманюючих засобів, а також допінгу»
«Запобігання насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми»

081 Право

Кримінального права та кримінології

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант

Даровська І.Л.

081 Право

Кримінального права та кримінології

Аспірант

Братанчук Р.П.

3.2.86

«Кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу»

12.00.06

Цивільно-правових
дисциплін

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
ІІ розділ

Здобувач

Ст. викл. каф.
Будяченко О.М.

3.2.87

«Адміністративно-правове забезпечення комп'ютерної безпеки в Україні»

081 Право

3.2.84

3.2.85

3.2.88

3.2.89

3.2.90

3.2.91

4.1

Кібербезпеки та інІ розділ
Аспірант
Кондратюк М.В.
формаційного забезпечення
«Адміністративно-правове забезпечен081 Право
Кібербезпеки та інІ розділ
Аспірант
Швець Л.В.
ня прав, свобод та обов’язків внутрішформаційного забезньо переміщених осіб в Україні»
печення
«Адміністративно-правові засади про081 Право
Кібербезпеки та інІ розділ
Аспірант
Білоконь Д.С.
тидії кіберзлочинності в Україні»
формаційного забезпечення
«Адміністративно-правове регулюван081 Право
Кібербезпеки та інІ розділ
Аспірант
Міхальский Я.В.
ня обігу електронної інформації»
формаційного забезпечення
«Адміністративно-правове забезпечен081 Право
Кібербезпеки та інІ розділ
Ад’юнкт
Жогов В.С.
ня захисту авторських і суміжних прав,
формаційного забезвиражених у цифровій формі»
печення
Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів)
В рамках загальнокафедральної теми:
План провеКафедра
Керування
Протягом Зав. каф. Єгоров С.О.
«Правові та організаційно-тактичні засади дення конфеоперативнонауковим гурроку
проф. каф. к.ю.н., доц.
оперативно-розшукової діяльності Націоренцій, семірозшукової
тком, підготоАлбул С.В., доц. каф.
нальної поліції»
нарів та кругдіяльності
вка курсантів
к.ю.н.
лих столів
та студентів
Поляков Є.В., викл.
ВНЗ України
до участі в
каф. к.ю.н. Щурат
на 2020 р.,
наукових та
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4.2

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Державотворення в Україні: проблеми
та перспективи правового забезпечення»
«Актуальні проблеми правового регулювання екологічних та трудових відносин»

4.3

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Правові та управлінські засади
кіберзлочинності»

план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

науковопрактичних
заходах
Кафедра
трудового, земельного та господарського права

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Кафедра
кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

Зав.каф. к.ю.н. Дрішлюк В.І., проф.каф.
к.ю.н., доц.
Пащенко О.М., в.о.
проф. каф. к.ю.н. доц.
Маркіна Т.Г., доц.
каф. к.ю.н. Григорецька І.І., доц. каф. к.ю.н.
Антоненко О.А., доц.
каф. к.ю.н. Гоштинар С.Л., проф.каф.
к.ю.н. Кострицький
І.Л.
Протягом
Керівники:
року
зав. каф. к.ю.н. Ісмайлов К.Ю., проф. каф.
д.ю.н., проф. Грохольський В.Л., проф. каф.
д.техн.н., доц. Балтовський О.А., доц. каф.
к.пед.н., доц. Косаревська О.В., проф. каф.,
к.ю.н., доц. Форос Г.В.,
доц. каф. к.техн.н., доц.
Пядишев В.Г., доц. каф.
к.ю.н. Журавель М.В.,
доц. каф. к.техн.н. Сіфоров О.І., викл. каф. Деркач В.А., викл. каф.
к.ю.н., доц.
Ісаєнко М.М., викл.
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4.4

В рамках загальнокафедральної теми:
«Кримінально-правові,кримінологічні та
кримінально-виконавчі заходи запобігання злочинності»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
кримінального
права та кримінології

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

4.5

В рамках загальнокафедральної теми:
«Службово-бойова підготовка як основа
професійної діяльності поліцейських»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
тактикоспеціальної, вогневої та фізичної
підготовки

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

каф. Мельнікова О.О.
Керівники:
зав. каф.. к.ю.н., доц.
Гритенко О.А.,
д.ю.н., проф. каф.
д.ю.н., доц. Конопельський В.Я. проф. каф.
д.ю.н., проф. Меркулова В.О., проф. каф.
к.ю.н., доц. Плужнік
О.І., доц. каф. к.ю.н.,
доц. Загороднюк С.О.,
доц. каф. к.ю.н., доц..
Воронцов А.В., доц.
каф. к.ю.н., доц. Кулик Л.М., доц. каф.
к.ю.н., доц. Собко Г.М., ст. викл. каф.
Чекмарьова І.М.
Зав. каф. к.ю.н. доц.
Дулгер В.В., доц.каф.
к.ю.н., доц. Kонєв
О.Ю., доц. каф. к.ю.н.
Геращенко О.С., доц.
каф. к.політ.н., доц.
Ніколаєв О.Т., доц.
каф. к.ю.н. Удренас
Г.І., доц. каф. к.ю.н.,
доц. Ульянов А.І., ст.
викл. каф. Бахчеван Є.Ф., доц. каф.
Ташматов В.А., ст.
викл каф. Коцюба
С.М., викл. каф. Бурангулов А.В., викл.
каф. Трояновсь-
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4.6

В рамках загальнокафедральної теми:
«Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
соціальноекономічних дисциплін

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

4.8

В рамках загальнокафедральної теми:
«Державотворення в Україні: проблеми
та перспективи правового забезпечення»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України

Кафедра
державноправових
дисциплін

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в

Протягом
року

кий В.С., викл. каф.
Головацький О.О.,
викл. каф. Баськов
В.В., викл. каф.
Жуковський С.В.
Керівники:
Зав. каф. д.філос.н.,
проф. Надибська О.Я.,
проф. каф. д.філос.н.,
проф. Ямчук П.М.,
проф. каф. д.філос.н.,
проф. Гансова Е.А.,
доц. каф. к.філос.н.,
доц. Гончарова Н.І.,
доц. каф. к.політ.н.
Пальшков К.Є., викл.
каф. к.політ.н., доц.
Ростецька С.І., викл.
каф. к.політ.н.
Варинський В.О.,
викл. каф. Нерубащенко І.А.. доц. Ситько О.М.,
проф. каф. к.пед.н.,
доц. Тягнирядно Є.В.,
доц. каф. к.політ.н.,
доц. Шмаленко Ю.І.,
доц. каф. к.філол.н.,
доц. Шаповаленко Н.М.
Керівники:
зав. каф. д.ю.н., проф.
Калаянов Д.П., доц.
каф. к.ю.н., доц. Балтаджи П.М., доц. каф.
к.політ.н., доц. Юрче-
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на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

наукових та
науковопрактичних
заходах

4.9

В рамках загальнокафедральної теми:
«Забезпечення прав і свобод людини в
сучасних умовах адміністративноправовими засобами»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
адміністративного права та адміністративного
процесу

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

4.10

В рамках загальнокафедральної теми:
«Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
криміналістики
та психології

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

нко М.М., проф. каф.
к.ю.н. доц. Ярмакі В.Х., доц. каф.
к.ю.н., доц.. Афанасенко С.І., доц. каф.
к.ю.н. с.н.с. Шаповалова І.О., проф. каф.
к.політ.н., доц. Мошак
О.В., доц.. каф. к.ю.н.
Суханова Д.С.
Керівники:
зав. каф. д.ю.н. Денисова А.В.,
проф. каф, доц. Коропатов О.М., проф. каф.
д.ю.н., проф. Ярмакі
Х.П., проф. каф. к.ю.н.,
доц. Рудой К.М., проф.
каф. к.ю.н., доц. Баранов С.О., доц. каф.
к.ю.н. Томіна В.Ю.,
доц. каф. к.ю.н. Ткаленко О.М., викл. каф.
Гомон Д.О.
Зав. каф. к.ю.н. Горошко В.В., проф. каф.
к.ю.н., доц. Заєць О.М., проф. каф.
к.ю.н., доц. Калаянова Л.В., проф. каф.
к.ю.н., доц. Матієнко
Т.В., доц. каф.
к.псих.н. Смірнова
О.М., доц. каф. к.ю.н.,
с.н.с. Калаянова О.Д.,
доц. каф. к.ю.н., доц.
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4.13

В рамках загальнокафедральної теми:
«Адмііністративно-правове забезмпечення
публічної безпеки і порядку огранами Національної поліції»

4.14

В рамках загальнокафедральної теми:
«Іноземна мова – мова професійного та
наукового спілкування»
«Національно-демокративне перетворення в Україні доби державної незалежності в контексті посткомуністичнеправової»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
адміністративної
діяльності поліції

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

Кафедра
мовної підготовки

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

Янковий М.О., доц.
каф. к.ю.н. Проценко
О.О., доц. каф.
к..психол.н. Прудка
Л.М., викл. каф. к.ю.н.
Савельєва І.В., викл.
каф. Добровольська
О.О., викл. каф. Ковальова О.М., викл. каф.
Байдан О.В.
Керівники:
зав. каф., доц. Корнієнко М.В., викл. каф.
к.ю.н. Крижановська О.В.,
проф.каф.Мукоіда Р.В.

Керівники:
зав. каф. к.філол.н.,
проф.Петлюченко
Н.В., доц. каф.
к.псих.н., доц. Ростомова Л.М., викл. каф.
Шульгіна Т.Г., ст.
викл. каф. Бочевар
А.Г., викл. каф. Мельник П.В.,
ст. викл. каф. Драпалюк К.І., викл. каф.
Швелідзе Л.Д., викл.
каф. Канцурова Н.І.,
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4.15

В рамках загальнокафедральної теми:
«Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального
провадження»

4.16

В рамках загальнокафедральної теми:
«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права в контексті
гуманізації
правоохоронної
діяльності»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
кримінального
процесу

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

Кафедра
цивільноправових дисциплін

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

викл. каф. Антуф’єва
В.А., викл. каф.
Бааджи Н.А. доц. каф.
к.філол.н., доц.
Ситько О.М.,
проф. каф. к.пед.н.,
доц.Тягнирядно Є.В.,
Керівники:
зав. каф. к.ю.н. Тетерятник Г.К.,проф. каф.
к.ю.н., доц. Смоков
С.М., проф.каф. д.ю.н.
Тарасенко В.Є.,
к.ю.н., доц.
Холостенко А.В.,
викл.каф.
Мудрецька Г.В.
Керівники:
зав. каф. к.ю.н, доц.
Маковій В.П., проф.
каф. к.ю.н., проф. Резніченко С.В., проф.
каф. к.ю.н., доц. Кузніченко О.В., доц. каф.
к.ю.н., доц. Мирза С.С.,
доц. каф. к.ю.н., доц.
Андрієнко І.С., доц.
каф. к.ю.н., доц. Кісель
В.Й., ст. викл. каф. Даниленко С.К., доц. каф.
к.ю.н., доц. Середницька І.А., доц. каф. к.ю.н.,
доц. Церковна О.В., ст.
викл. каф. Нагорна
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4.17

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів в
умовах розгортання демократичних процесів у державі»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
адміністративного права та адміністративного
процесу
Херсонського
факультету
Одеського
державного
університету
внутрішніх
справ

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

4.18

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів в
умовах розгортання демократичних процесів у державі»

Кафедра
спеціальної фізичної та вогневої підготовки
Херсонського
факультету
ОДУВС

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Протягом
року

4.19

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів в
умовах розгортання демократичних процесів у державі»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантсько-

Кафедра
Керування
загальноправо- науковим гурвих та соціально- тком, підготогуманітарних
вка курсантів
дисциплін
та студентів
Херсонського
до участі в
факультету
наукових та
ОДУВС
науковопрактичних

Протягом
року

Г.О., викл. каф. Будяченко О.М.
Т.в.о. зав. каф., к.ю.н.
Бондар В.В., викл.
каф. Божок С.Г.,
проф.каф. д.п.н., Кузьменко Ю.В., ст.
викл.каф. к.ю.н. Шевченко Н.Л.

Керівники:
Т.в.о. зав. каф.
к.пед.н., доц. Вайда
Т.С., викл. каф.
Голенко Н.М.,
ст.викл.каф. Кузнєцов
О.І.,ст.викл. каф. Каменщик О.В., ст. викл.
каф. Зіньковський
А.С., викл. каф. Головко А.М., викл. каф.
Лебідь Є.О.
Керівники:
зав. каф. к.ю.н. Жильцов О.Л., проф. каф. Бутенко В,Г., доц. каф. Бондар
В.В., доц. каф. к.пед.н.,
доц. Бовдир О.С., доц. каф.
к.істор.н.,
Камінська О.А., доц. каф.
к.філос.н.
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4.20

В рамках загальноуніверситетської теми:
«Пріоритетні напрямки розвитку та
реформування правоохоронних органів в
умовах розгортання демократичних процесів у державі»

Перший проректор
Одеського державного
університету внутрішніх справ

студентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2020 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

заходах
Кафедра
професійних та
спеціальних дисциплін
Херсонського
факультету
ОДУВС

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів
та студентів
до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

Лєнь Т.В.
Протягом
року

Керівники:
доц.каф. к.ю.н. Корунчак
Л.А., в.о. зав. каф. д.ю.н.,
проф. Шкута О.О., доц.
каф. к.техн.н., с.н.с. Шкарапата Я.Є., проф. каф.
к.техн.н., доц. Бараненко Р.В., доц. каф. к.ю.н.,
доц. каф. к.ю.н. Темніков
О.В.,доц.каф. к.т.н., доц.
Моргунова Т.І.

С.О. Кузніченко

