
 

СХВАЛЕНО                

на засіданні Вченої ради Одеського державного          

університету внутрішніх справ           

протокол № 6  від 27.12.2016 р.                 

        

 

 

ПЛАН 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ на 2017 р. 

 

 
№з/п Найменування теми НД і ДКР Замовник та 

підстави 

НД і ДКР 

Заклади, які 

брали участь у 

розробленні 

НД і ДКР, фор-

ма координації 

роботи 

Передбачена 

форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін 

прове-

дення 

НД і ДКР 

(місяць, 

рік) 

Керівники та 

виконавці, їх 

посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Приміт-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підгото-

вка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

1.1. Підручники 

1.2. Посібники 

1.2.1. Навчально-методичні посібники 

1.2. 

1.1 

 

«Господарські спори в судовій практиці» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

Навчально-

методичний 

посібник 

10.2017 Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Костриць-

кий І.Л., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Дрішлюк В.І. 

 

1.2. 

1.2 

«Водіння легкового автомобіля. Методи-

ка проведення занять з практичного  

навчання» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної та 

Навчально-

методичний 

посібник 

06.2017 Доц. каф. к.пед.н. 

Вайда Т.С. 

 



2 
 

вогневої 

підготовки  

Херсонського  

факультету 

ОДУВС 

1.2. 

1.3 

«Кримінальне право. Державний іспит» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Навчально-

методичний 

посібник 

02.2017 Проф. каф. д.ю.н., 

доц. Конопельсь-

кий В.Я., 

проф. каф., 

к.ю.н.,доц.  

Плужнік О.І. 

 

 

 

1.2. 

1.4 

«Основи економічної теорії» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної  

безпеки 

Навчально-

методичний 

посібник 

12.2017 Зав. каф. к.ю.н, 

доц. Шелехов А.О., 

проф. каф., 

к.ю.н.,доц.  

Корнієнко М.В. 

 

 

 

1.2. 

1.5 

«Актуальні проблеми Євроінтеграції в 

Україні» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної  

безпеки 

Навчально-

методичний 

посібник 

12.2017 Зав. каф. к.ю.н, 

доц. Шелехов А.О., 

проф. каф., к.ю.н.  

Корнієнко М.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Кубаєнко А.В. 

 

 

 

1.2. 

1.6 

«Комунікативна компетентність 

працівників Національної поліції» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

психології та  

педагогіки 

Навчально-

методичний 

посібник 

12.2017 Зав. каф. к.ю.н., 

доц.  

Меркулова Ю.В. 

 

 

1.2.2. Навчальні посібники 
1.2. 

2.1 

«Бездіяльність, як злочинна пасивна  

форма поведінки особи» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Навчальний 

посібник 

11.2017 Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Гритенко О.А.; 

проф. каф., д.ю.н., 

доц. Конопельсь-

кий В.Я., проф. 

каф., д.ю.н., проф. 

 



3 
 

Меркулова В.О., 

проф. каф., к.ю.н., 

доц. Собко Г.М. 

1.2. 

2.2 

«Актуальні проблеми цивільного права» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник 

10.2017 Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Маковій В.П., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Кісель В.Й. 

 

1.2. 

2.3 

«Латинська мова»  Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

українознавства 

Навчальний 

посібник 

 

09.2017 Доц. каф. 

к.філол.н., доц. Си-

тько О.М. 

 

1.2. 

2.4 

«Дотримання прав в діяльності органів 

Національної поліції» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного  

процесу 

Навчальний 

посібник 

 

 

 

06.2017 Зав. каф. к.ю.н., 

с.н.с. Ковальова 

О.В.. 

 

1.2. 

2.5. 

«Фінансове право» 

(загальна частина) 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного  

процесу 

Навчальний 

посібник 

 

08.2017 Проф. каф., к.ю.н., 

доц. Коропатов 

О.М., проф. каф., 

к.ю.н., доц. Дени-

сова А.В. 

 

1.2. 

2.6 

«Митне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного  

процесу 

Навчальний 

посібник 

 

 

03.2017 Проф.каф. к.ю.н., 

доц. Баранов С.О. 

 

1.2. 

2.7 

 «Адміністративна діяльність  

Національної поліції України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічн 

ої діяльності 

Навчальний 

посібник 

 

 

12.2017 Зав. каф. к.ю.н, 

доц. Шелехов А.О., 

проф. каф., к.ю.н.  

Корнієнко М.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Кубаєнко А.В., ви-

кл.каф. Крижанов-

ська А.В. 

 

1.2. 

2.8. 

«Конституційне  

гуманітарне право»  

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

Навчальний 

посібник 

12.2017 Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Калая-
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(підрозділ «Захист прав людини і грома-

дянина Національною поліцією Украї-

ни») 

 

правових  

дисциплін 

 нов Д.П. у співав-

торстві, 

за заг. ред.  

А.Р. Крусян 

1.2. 

2.9. 

«Тактична спеціальна підготовка» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної та  

вогневої  

підготовки 

Навчальний 

посібник 

 

12.2017 Доц. каф. к.політ.н., 

доц. Ніколаєв О.Т., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Ульянов А.І., ст. 

викл. каф. Бахче-

ван Є.Ф., ст. викл. 

каф. Ташматов В.А., 

викл. каф. Бурангу-

лов А.В., викл. каф.  

Жуковський С.В. 

 

1.3. Монографії 
1.3.1 «Звільнення від кримінальної відповідаль-

ності та покарання: проблеми криміналь-

ного, кримінально-процесуального та 

кримінально-виконавчого законодавства 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та  

кримінології 

 

Монографія 11.2017 Проф. каф. д.ю.н., 

проф. Меркуло-

ва В.О. 

 

1.3.2. «Подолання протидії виявленню та  

розслідуванню шахрайства» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної  

безпеки 

Монографія 12.2017 Зав. каф. 

к.ю.н., доц. Шеле-

хов А.О. у співав-

торстві з  

Аркуша Л.Ю., 

Тацієнко В.В.,  

Яцковіна В.В. 

 

1.3.3 «Україна нової епохи: національно-

демократичні перетворення в контексті 

посткомуністичних трансформацій 

(1991-2016 роки)» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

українознавства 

Монографія 05.2017 Зав. каф. д.істор.н., 

проф.  

Цвілюк С.А. 

 

1.3.4 «Теоретичні та практичні проблеми  

цільового використання земель в межах 

населених пунктів України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

соціально-

правових  

дисциплін 

Монографія 12.2017 Доц. каф. к.ю.н. Сі-

ряченко І.І. 
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1.4. Методичні рекомендації 
1.4.1 «Вогнева підготовка» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної та  

вогневої  

підготовки 

Методичні 

рекомендації 

11.2017 Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Kонєв О.Ю., доц. 

каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., 

викл. каф.  

Трояновський В.С. 

 

1.4.2. «Тактична медицина» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної та во-

гневої підготовки 

Методичні 

рекомендації 

11.2017 Доц. каф. к.ю.н. Уд-

ренас Г.І. 

 

 

1.4.3 «Морське право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

господарсько-

правових  

дисциплін 

Навчально-

методичні 

матеріали 

10.2017 Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Продайко С.В. 

 

1.4.4 «Історія вчень про державу і право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Навчально-

методичні 

матеріали з 

навчальної 

дисципліни 

01.2017 Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Балтаджи П.М., 

ст. викл. каф.  

Македон В.В. 

 

1.4.5 «Адміністративні послуги» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

процесу 

Методичні 

рекомендації 

для студен-

тів з навча-

льної дисци-

пліни 

06.2017 Доц. каф., к.ю.н. 

Ткаленко О.М. 

 

1.4.6 «Державний контроль» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

процесу 

Методичні 

рекомендації 

з навчальної 

дисципліни 

09.2017 Проф. каф. д.ю.н., 

проф. Ярмакі Х.П.. 

 

1.4.7 «Фінансове право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

Методичні 

рекомендації 

з навчальної 

дисципліни 

05.2017 Проф. каф., к.ю.н., 

доц. Коропатов 

О.М. 

 

file:///C:\Users\IRINA\Desktop\����%20���%202017\���.���\��.%20��%20���%202017.doc%23__RefHeading___Toc435606892
file:///C:\Users\IRINA\Desktop\����%20���%202017\���.���\��.%20��%20���%202017.doc%23__RefHeading___Toc435606892
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процесу 

1.4.8 «Інформаційне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Методичні 

рекомендації 

з навчальної 

дисципліни 

03.2017 Проф. каф., к.ю.н., 

доц. Форос Г.В. 

 

1.5. Інше 
1.5.1. «Адміністративне право та  

адміністративна діяльність» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності ОВС та еко-

номічної безпеки 

Програма 

комплексного 

державного 

екзамену з 

дисципліни 

12.2017 Зав. каф. 

к.ю.н., доц.  

Шелехов А.О. 

 

 

1.5.2 «Адміністративне право і процес» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

процесу 

Конспект  

лекцій з  

дисципліни  

10.2017 Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисова А.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Пишна А.Г. 

 

1.6. Дослідно-конструкторські роботи 

1.7. Наукові статті 
1.7.1 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Калаянов Д.П., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Балтаджи П.М., доц. 

каф. к.політ.н., доц. 

Юрченко 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. Ша-

повалова І.О., проф. 

каф. к.політ.н., доц. 

Мошак О.В., доц.. 

каф. к.ю.н. Суханова 

Д.С., ст. викл. каф. 

Гопич М.К., ст. викл. 
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каф. Македон В.В. 

1.7.2 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми та 

перспективи правового забезпечення» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Костриць-

кий І.Л., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Дріш-

люк В.І., викл. каф. 

Нікуліна Н.А., доц. 

каф. к.ю.н., доц.. 

Журавель А.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Дубенко О.М., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Продайко С.В. 

 

1.7.3 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Соціально-гуманітарні пріоритети право-

охоронної діяльності у контексті рефор-

маційних процесів в Україні» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.філос.н., 

проф. Надибська 

О.Я., проф. каф. 

д.філос.н., проф. 

Гансова Е.А., проф. 

каф. д.філос.н., 

проф. Ямчук П.М., 
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проф. каф. 

к.істор.н., доц. Са-

вченко В.А., доц. 

каф. к.філос.н., доц. 

Гончарова Н.І., 

доц. каф. к.політ.н. 

Пальшков К.Є., ви-

кл. каф. к.політ.н. 

Варинський В.О. 

1.7.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Вплив інтеграційних тенденцій на роз-

виток національного права в контексті 

гуманізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

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. Мир-

за С.С., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Андріє-

нко І.С., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Кі-

сель В.Й., ст. викл. 

каф. Данилен-

ко С.К., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Серед-

ницька І.А., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Це-

рковна О.В., ст. ви-

кл. каф. Нагорна 

Г.О., викл. каф. Бу-

дяченко О.М. 

 

1.7.5 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Іноземна мова – мова професійного та 

наукового спілкування» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

іноземних мов 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.філол.н., 

доц. Мітіна О.М., 

доц. каф. к.псих.н., 

доц. Ростомова 
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Л.М., викл. каф. 

Шульгіна Т.Г., ст. 

викл. каф. Боче-

вар А.Г., викл. каф. 

Мельник П.В., 

ст. викл. каф. Дра-

палюк К.І., викл. 

каф. Швелідзе Л.Д., 

викл. каф. Канцу-

рова Н.І., викл. каф. 

Антуф’єва В.А., 

викл. каф.  

Бааджи Н.А. 

1.7.6 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Теорія та практика побудови і розвитку 

демократичної,соціальної, правової дер-

жави у контексті Євроінтеграції» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

теорії та історії 

держави і права 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., доц. 

Бабенко А.М., проф. 

каф. д.ю.н., доц. Ма-

твєєва Л.Г., доц. каф. 

к.ю.н. Берендєє-

ва А.І., доц. каф. 

к.ю.н. Небесь-

ка М.С., ст. викл. 

каф. Шевчук В.В., 

проф. каф. к.іст.н., 

доц.Тарасенко Л.Б. 

 

1.7.7 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

соціально-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф.к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Маркіна Т.Г., 

доц. каф. к.ю.н. Сі-

ряченко І.І., доц. 

каф. к.ю.н. Анто-

ненко О.А., доц. 

каф. к.ю.н. Булах 

І.Г., викл. каф. Гер-

ман О.С. 
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1.7.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Національно-демократичні перетворен-

ня в Україні доби державної 

незалежності в контексті 

посткомуністичних правових 

трансформацій» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

українознавства 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.істор.н., 

проф. Цвілюк С.А., 

проф. каф. к.пед.н., 

доц.Тягнирядно 

Є.В., доц. каф. 

к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І., 

доц. каф. к.філол.н., 

доц. Шаповален-

ко Н.М., доц. каф. 

к.філол.н., доц.  

Ситько О.М. 

 

1.7.9 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Професійна підготовка курсантів вищих 

навчальних закладів МВС України до дій 

в екстремальних ситуаціях» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної 

підготовки 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц.  

Домніцак В.В., 

ст. викл. каф. 

Ком’яга А.В., викл. 

каф. Кузнецов С.О., 

ст. викл. каф. Воло-

шинов А.А., ст. ви-

кл. каф. Проскур-

ня Є.Є., ст. викл. 

каф. Носкова Т.І., ст. 

викл. каф. Трі-

шин К.О., ст. викл. 

каф. Коломі-

єць Ю.М., викл. каф. 

Скворцов А.В., викл. 

каф. Карапет’янц 

С.І., викл. каф. Бер-

наз Д.В., викл. каф. 

Мох Т.П. 

 

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності Національної поліції України 

2.1. Посібники 

2.1.1. Навчально-методичні посібники 
2.1. «Застосування норм Кримінального  Ініціативне Кафедра  Навчально- 11.2017 Доц. каф. к.ю.н.,  
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1.1 права України у правоохоронній  

діяльності» 

дослідження кримінального 

права та кримі-

нології 

методичний 

посібник 

доц. Кулик Л.М., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Загород-

нюк С.О. 

2.1. 

1.2 

«Збірник оперативних документів  

оперативно-розшукової справи» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової дія-

льності 

Навчально-

методичний 

посібник 

06.2017 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

2.1. 

1.3 

«Режим секретності» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової дія-

льності 

Навчально-

методичний 

посібник 

(для службо-

вого користу-

вання) 

06.2017 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

2.1. 

1.4 

«Оперативно-розшукова діяльність  

в схемах» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової дія-

льності 

Навчально-

методичний 

посібник 

06.2017 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

2.1.2. Навчальні посібники 
2.1. 

2.1 

«Розслідування злочинів у сфері 

комп’ютерних технологій» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчальний 

посібник 

10.2017 Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М.  

 

 

2.1. 

2.2 

«Тактична підготовка патрульних полі-

цейських» 

Кафедра  

тактико-

спеціальної та 

вогневої  

підготовки 

ОДУВС 

Науково-

дослідна лабора-

торія з проблем-

них питань пра-

воохоронної дія-

льності  

навчально-

наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

11.2017 Зав. НДЛ к.ю.н., 

доцент  

Ульянов О.І. 
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2.1. 

2.3 

«Засади організації діяльності правоохо-

ронних органів в особливих умовах» 

Кафедра  

тактико-

спеціальної та 

вогневої  

підготовки 

ОДУВС 

Науково-

дослідна лабора-

торія з проблем-

них питань пра-

воохоронної дія-

льності  

навчально-

наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

11.2017 Провід. наук. спів-

роб. НДЛ 

д.н.держ.управл., 

проф.  

Шаптала О.С. 

 

2.1. 

2.4 

«Кримінально-правова та кримінологіч-

на характеристика членів організованих 

злочинних угрупувань» 

Кафедра  

кримінального 

права та  

кримінології 

ОДУВС 

Науково-

дослідна лабора-

торія з проблем-

них питань пра-

воохоронної дія-

льності  

навчально-

наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

11.2017 Провід. наук. спів-

роб. НДЛ  

Гуменюк М.М. 

 

2.1. 

2.5 

«Методика розслідування злочинів, 

пов’язаних із неправомірною вигодою» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчальний 

посібник 

12. 

2017 

Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В. 

 

2.1. 

2.6 

«Основи методики розслідування 

злочинів у сфері службової діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчальний 

посібник 

12. 

2017 

Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В. 

 

2.2. Монографії 
2.2.1 «Удосконалення правових засад  

діяльності кримінальної поліції в  

інтересах кримінального судочинства» 

Відповідно до 

переліку тем 

НД і ДКР на 

2015-2019 рр. 

Науково-

дослідна лабора-

торія з проблем-

них питань пра-

Монографія 10.2017 Провідний науко-

вий співробітник 

НДЛ (професор 

кафедри) д.ю.н., 
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(наказ МВС 

України №275 

від  

16.03.2015 р.) 

воохоронної дія-

льності навчаль-

но-наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС, 

кафедра кримі-

налістики, судо-

вої медицини та 

психіатрії 

проф. 

Тарасенко В.Є.,  

доц. каф. д.ю.н., 

с.н.с. 

Тарасенко Р.В. 

2.3. Методичні рекомендації 
2.3.1 «Організація взаємодії органів  

досудового розслідування та оперативних 

підрозділів щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій в рамках кри-

мінальних проваджень» 

Національна 

поліція  

України.  

Департамент 

карного  

розшуку МВС 

України 

Науково-

дослідна лабо-

раторія з про-

блемних питань 

правоохоронної 

діяльності  

навчально-

наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. НДЛ к.ю.н., 

доцент  

Ульянов О.І., про-

від. наук. співр. 

НДЛ д.ю.н., проф. 

Тарасенко В.Є. 

 

 

2.3.2 «Взаємодія органів досудового розсліду-

вання з іншими органами і підрозділами 

Національної поліції в запобіганні, вияв-

ленні та розслідуванні злочинів» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Науково-

дослідна лабо-

раторія з про-

блемних питань 

правоохоронної 

діяльності  

навчально-

наукового 

інституту  

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. НДЛ к.ю.н., 

доцент  

Ульянов О.І., про-

від. наук. співр. 

НДЛ д.ю.н., проф. 

Тарасенко В.Є. 
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заочного та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

2.3.3 «Нормативне регулювання порядку  

вручення особі повідомлення про  

підозру» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

к.ю.н., доц.  

Холостенко А.В., 

ст. викл. каф. 

Лісніченко Д.В. 

 

2.3.4 «Нормативне регулювання затримання 

особи без ухвали слідчого судді» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

к.ю.н., доц.  

Холостенко А.В., 

Мудрецька Г.В. 

 

2.3.5 «Нормативне регулювання проведення 

оперативно-розшукової діяльності по 

злочинам, кримінальне провадження по 

яким призупинене» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової дія-

льності 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Проф. каф. д.ю.н., 

проф. 

Саакян М.Б. 

 

2.3.6 «Нормативне регулювання термінів про-

ведення призначених експертиз» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. каф. к.ю.н. За-

єць О.М., доц. каф. 

д.ю.н., с.н.с. Тарасе-

нко Р.В. 

 

2.3.7 «Повноваження працівників криміналь-

ної поліції при розслідування криміналь-

них проступків» 

ГУ НП в  

Одеській  

області 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Методичні  

рекомендації 

11.2017 Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

ст. викл. каф. 

Лісніченко Д.В. 

 

2.3.8 «Діяльність правоохоронних органів з 

протидії злочинам у сфері національної 

безпеки» 

Кафедра  

оперативно-

розшукової 

діяльності 

ОДУВС 

Науково-

дослідна лабо-

раторія з про-

блемних питань 

правоохоронної 

діяльності  

навчально-

наукового 

Методичні  

рекомендації 

06.2017 Провід. наук. спів-

роб. НДЛ 

д.н.держ.управл., 

проф.  

Шаптала О.С. 

 



15 
 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

2.3.9 «Особливості використання ресурсів  

«Інтерпол» в процесі протидії діяльності 

організованим злочинним угрупуванням» 

Кафедра  

кримінально-

го права та 

кримінології 

ОДУВС 

Науково-

дослідна лабо-

раторія з про-

блемних питань 

правоохоронної 

діяльності  

навчально-

наукового 

інституту  

заочного та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

Методичні  

рекомендації 

07.2017 Провід. наук. спів-

роб. НДЛ  

Гуменюк М.М. 

 

2.4. Інше 
2.4.1 «Сучасні методи роботи з інформацією 

під час кримінального провадження» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Курс лекцій 09. 

2017 

Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

2.5. Наукові статті 

2.5.1 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Удосконалення бойової, фізичної та та-

ктико-спеціальної підготовки як фактор 

підвищення професійної майстерності 

працівників ОВС» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної та 

вогневої підго-

товки 

Цикл статей 

  

Протягом 

року 

Зав. каф.  

Кузнєцов В.В.,  

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Kонєв О.Ю., 

доц. каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., доц. 

каф. к.політ.н. Ніко-

лаєв О.Т., доц. каф. 

к.ю.н. Удренас Г.І., 

ст. викл. каф. Бахче-

ван Є.Ф., ст. викл. 

каф. Ташматов В.А., 
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доц. каф. к.ю.н., доц. 

Ульянов А.І., викл. 

каф. Жуковський 

С.В., викл. каф. Голо-

вацький О.О., викл. 

каф. Бурангулов А.В., 

викл. каф. Троя-

новський В.С.,  

викл. каф. Обухова 

Ю.В. 

2.5.2 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Правові та управлінські засади  

кіберзлочинності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Цикл статей 

 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н. Іс-

майлов К.Ю., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Грохольський В.Л., 

проф. каф. д.техн.н., 

доц. Балтовсь-

кий О.А., доц. каф. 

к.пед.н., доц. Коса-

ревська О.В., проф. 

каф., к.ю.н., доц. Фо-

рос Г.В., доц. каф. 

к.техн.н., доц. Пяди-

шев В.Г., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Чернишо-

ва О.О., доц. каф. 

к.ю.н. Журавель 

М.В., доц. каф. 

к.техн.н. Сіфоров 

О.І., викл. каф. Дер-

кач В.А., викл. каф. 

Веселова Л.Ю., викл. 

каф. к.ю.н., доц. 

Ісаєнко М.М., 

викл. каф.  

Мельнікова О.О. 
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2.5.3 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення прав і свобод людини в 

сучасних умовах адміністративно-

правовими засобами» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративно-

го права та адмі-

ністративного 

процесу 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

с.н.с. Ковальова 

О.В., проф. каф, 

доц. Коропа-

тов О.М., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Ярмакі Х.П., проф. 

каф. к.ю.н., доц. Ру-

дой К.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Баранов 

С.О., доц. каф. 

к.ю.н. Аносєнков 

А.А., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Дени-

сова А.В., доц. каф. 

к.ю.н. Пишна А.Г., 

доц. каф. к.ю.н. То-

міна В.Ю., доц. каф. 

к.ю.н. Ткаленко 

О.М., викл. каф. Го-

мон Д.О.,  

викл. каф. Медведе-

нко Н.В. 

 

2.5.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Проблеми оперативно-розшукової про-

тидії організованій злочинній діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Андрусенко 

С.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Албул 

С.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Мукоіда Р.В., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Саакян М.Б., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Любчик В.Б., доц. 

каф. к.ю.н. 
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Ноздрін Д.О., доц. 

каф. к.ю.н. 

Поляков Є.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Мишко В.В. 

2.5.5 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Психолого-педагогічні основи правоза-

стосовної діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Мерку-

лова Ю.В., проф. 

каф. д.психол.н., 

проф. Яковенко С.І., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Цільмак О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Матієнко Т.В., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Пасько О.М., 

доц. каф. 

к.психол.н. Пруд-

ка Л.М., доц. каф. 

к.психол.н.  Смир-

нова О.М., доц. каф. 

к.ю.н. Лузанова 

Г.О.,  

викл. каф. Добро-

вольська О.О 

 

2.5.6 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Теоретичні та практичні проблеми про-

тидії злочинності: кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та  

кримінології 

Цикл статей 

. 

Протягом 

року 

 

Зав. каф.. к.ю.н., 

доц. Гритенко О.А., 

 д.ю.н., проф. каф. 

д.ю.н., доц. Коно-

пельський В.Я. 

проф. каф.  

д.ю.н., проф. Мер-

кулова В.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І.,  
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доц. каф.к.ю.н., доц. 

Загороднюк С.О., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц.. Ворон-

цов А.В., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Ку-

лик Л.М., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Соб-

ко Г.М., ст. викл. 

каф. Чекмарьо-

ва І.М., викл. каф. 

Луріс В.Г. 

2.5.7 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

спеціальної фі-

зичної та вогне-

вої підготовки 

Херсонського  

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. 

к.псих.наук Лапчук 

В.С., доц. каф. 

к.пед.н., доц. Вайда 

Т.С., викл. каф. Го-

ленко Н.М., 

ст.викл.каф. Кузнє-

цов О.І.,ст.викл. 

каф. Каменщик 

О.В., ст. викл. каф. 

Зіньковський А.С., 

викл. каф. Головко 

А.М., викл. каф. 

Лебідь Є.О. 

 

2.5.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Криміналістичне забезпечення розсліду-

вання кримінальних правопорушень» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. За-

єць О.М., проф. каф. 

д.ю.н., проф. Ціль-

мак О.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Калая-

нова Л.В., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Тарасенко В.Є., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 
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Янковий М.О., 

доц.каф. к.ю.н., с.н.с. 

Калаянова О.Д., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Горбаньов І.М., 

доц. каф. д.ю.н., 

с.н.с. Тарасенко Р.В.,  

викл. каф. Ковальо-

ва О.М., викл. каф. 

Афонін Д.С. 

2.5. 

9 

В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення прав і свобод громадян в 

адміністративній (поліцейській) діяльності 

правоохоронних органів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС 

та економічної 

безпеки 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Шелехов А.О., 

проф. каф., 

д.економ.н., проф. 

Головченко О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Корнієн-

ко М.В., доц. каф. 

к.ю.н. Кубаєн-

ко А.В., викл. каф. 

Крижановська О.В. 

 

2.5. 

10 

В рамках загальнокафедральної теми: 

«Актуальні проблеми  

досудового розслідування» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

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. 

11 

В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних про-

цесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

загальноправо-

вих та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. Жиль-

цов 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. Лєнь 

Т.В. 

 

2.5. 

12 

В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних про-

цесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав.каф. 

к.ю.н., проф. Беніць-

кий А.С., проф. каф. 

к.тех.н., доц. Баранен-

ко Р.В., проф. каф., 

к.ю.н. Юрій І.А., 

доц. каф., к.ю.н. Темні-

ков О.В., доц. каф., 

к.тех.н., с.н.с. Шкара-

пата Я.Є., викл. каф. 

Поляков В.С., викл. 

каф. Галаган О.Я. 

 

Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

3.1. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук 
№ п/п Тема дисертаційного дослідження Спеціаль-

ність 

Кафедра Стан підго-

товки 

Форма  

навчання 

П.І.Б. 

дисертанта, посада 

 

3.1.1 «Адміністративно-правове забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ як 

суб’єкта міжнародної безпеки» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІV розділа ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Рудой К.М. 

 

3.1.2 «Становлення і розвиток інституту участі 

недержавних суб’єктів у правоохоронній 

діяльності в Україні (теорія і практика)» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІV розділа ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Коропа-

тов О.М. 
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3.1.3 «Реалізація державної гендерної політики 

в Україні (адміністративно – правовий 

аспект)» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІІІ і ІV розді-

лів дисерта-

ційного дос-

лідження 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н. Ко-

вальова О.В. 

 

3.1.4 «Адміністративно–правові засади підго-

товки кадрів правоохоронних органів 

України» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІІІ і ІV розді-

лів дисерта-

ційного дослі-

дження 

Здобувач Доц. каф. к.ю.н. 

Ізбаш К.С. 
 

3.1.5 «Теоретико-правові та організаційні ос-

нови адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади України» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІІІ і ІV розді-

лів дисерта-

ційного дослі-

дження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисова А.В. 

 

3.1.6 «Взаємодія ОВС з іншими правоохорон-

ними органами України у сфері протидії 

злочинності: питання теорії та практики» 

12.00.07 Державно-

правових дисци-

плін 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Доц. каф.  

к.ю.н., доц. 

Ярмакі В.Х. 

 

3.1.7 «Теоретико-правові основи 

розвідувальної функції оперативно-

розшукової діяльності органів 

внутрішніх справ» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової дія-

льності 

 

Підготовка до 

захисту 

Здобувач Перший проректор 

університету  

к.ю.н., доц. 

Албул С.В. 

 

3.1.8 «Обмеження конституційних прав грома-

дян і заходи процесуального примусу у 

кримінальному процесі» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц.Смоков С.М. 

 

3.1.9 «Криміналістичні та організаційно-

тактичні основи розслідування злочинів, 

пов’язаних із неправомірною вигодою» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Завершення 

дисертаційно-

го досліджен-

ня 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н. 

Холостенко А.В. 

 

3.1.10 «Процесуальні та організаційні основи 

кримінального провадження в умовах 

надзвичайних правових режимів» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Янковий М.О. 
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3.1.11 «Правові та психологічні засади профе-

сійної готовності слідчих» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

Підготовка до 

захисту 

Здобувач Доц. каф. к.ю.н. 

Пасько О.М. 

 

3.1.12 «Юридико-психологічні основи криміна-

льного провадження на підставі угод» 

 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Меркуло-

ва Ю.В. 

 

3.1.13 «Земельні правовідносини в Україні» 

 

12.00.06 Соціально-

правових дисци-

плін 

Підготовка 

наукових стат-

тей 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М. 

 

3.1.14 «Політична практика анархістських органі-

зацій в Україні 1903 -1929 рр.» 

07.00.02 Філософії та  

соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

Загальне ре-

дагування те-

ксту дисерта-

ційного дос-

лідження 

Здобувач Проф. каф. 

к.іст.н, доц.  

Савченко В.А. 

 

3.1.15 «Інтеграційних курс України до ЄС та його 

історичне значення в процесі державотво-

рення» 

23.00.04 Українознавства  Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Доц.каф.к.політ.н.

Шмаленко Ю.І. 

 

3.1.16 «Злочини проти громадської безпеки: 

проблеми законодавства, теорії та прак-

тики» 

12.00.08 Кримінального 

права та  

кримінології 

Здійснення 

збору та аналі-

зу матеріалів з 

теми дисерта-

ційного дослі-

дження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Плужнік О.І. 

 

3.1.17 «Кримінально-правові та кримінологічні 

основи протидії психічному насильству» 

12.00.08 Кримінального 

права та  

кримінології 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Собко Г.М. 

 

3.1.18 «Інститут причетності до злочину в кри-

мінальному праві України» 

12.00.08 Професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц.  

Беніцький А.С. 

 

3.1.19 «Концепція жертви у сучасній філософ- 09.00.03 Філософії та со- Написання Здобувач Доц. каф.  
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сько-правовій парадигмі» ціально-

гуманітарних 

дисциплін  

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

к.філос.н., доц. 

Гончарова Н.І. 

3.1.20 «Тактика запобігання вчинення злочинів 

на залізничному транспорті ореративно-

розшуковими та процесуальними засоба-

ми» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративн-

го процесу 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Проф.каф. к.ю.н., 

доц. Баранов С.О. 

 

3.1.21 «Міжнародно-правові проблеми  

діяльності поліції ООН в зонах  

міжнародних операцій з підтримання ми-

ру та безпеки» 

12.00.11 Кібербезпеки та  

інформаційного 

забезпечення 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Здобувач Доц. каф. к.техн.н., 

доц. Пядишев В.Г. 

 

3.2. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
№ п/п Тема дисертаційного дослідження Спеціальність Кафедра Стан підго-

товки 

Форма  

навчання 

П.І.Б. 

дисертанта, поса-

да 

 

3.2.1. «Службово-бойова діяльність снайперсь-

ких груп сил охорони правопорядку МВС 

України» 

21.07.05 Тактико-

спеціальної та 

вогневої 

підготовки 

Написання 

І розділу дисе-

ртаційного до-

слідження 

Аспірант Обухова Ю.В.  

3.2.2 «Організаційно-правові основи операти-

вно-розшукового забезпечення службо-

во-бойової діяльності ОВС під час вини-

кнення надзвичайних ситуацій соціаль-

ного характеру» 

21.07.05 Тактико-

спеціальної та 

вогневої 

підготовки 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Лукаш П.М.  

3.2.3 «Службово-бойова діяльність спеціаль-

них підрозділів Державної кримінально-

виконавчоїслужбиУкраїни» 

21.07.05 Тактико-

спеціальної та 

вогневої 

підготовки 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Волошинов А.А. 

 

 

3.2.4 «Організація і тактика проведення спеці-

альних операцій у протидії злочинам 

проти основ національної безпеки Укра-

їни» 

21.07.05 Тактико-

спеціальної та 

вогневої 

підготовки 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

 

Говоров О.В. 

 

 

3.2.5 «Взаємодія Державної прикордонної 

служби України з правоохоронними ор-

21.07.05 Тактико-

спеціальної та 

Опрацювання 

законодавчих 

Аспірант 

заочної фо-

Пастернак І.М. 
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ганами при здійсненні службово-бойової 

діяльності» 

вогневої 

підготовки 

та наукових 

джерел 

рми на-

вчання 

3.2.6 «Організаційно-правові засади профе-

сійної підготовки спеціальних підрозді-

лів ОВС до службово-бойової діяльнос-

ті» 

21.07.05 Спеціальної 

фізичної та 

вогневої 

підготовки Хер-

сонського фа-

культету 

ОДУВС 

Опрацювання 

 І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

 

Ст. викл.каф. 

Голенко Н.М. 

 

 

3.2.7 «Міжнародно-правове регулювання за-

безпечення функціонування комуніка-

ційних систем навігації» 

12.00.11 Професійних та 

спеціальних ди-

сциплін Хер-

сонського фа-

культету 

ОДУВС 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Аспірант Викл. каф. Гала-

ган О.Я. 

 

3.2.8 «Кримінально-процесуальне вилучення 

(отримання) майна» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Горошко В.В.  

3.2.9 «Організація і тактика розслідування за-

подіяння тілесних ушкоджень щодо пра-

цівників поліції» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Малиновська О.Д.  

3.2.10 «Організаційно-тактичні засади прове-

дення спостереження за особою, річчю 

або місцем при виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопору-

шень» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу дисе-

ртаційного до-

слідження 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Глущенко І.В.  

3.2.11 «Використання конфіденційного 

співробітництва у кримінальному 

процесі» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Стріжук В.В.  

3.2.12 «Правові та організаційно-тактичні заса-

ди вилучення майна на стадії досудового 

розслідування» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

Викл.каф. 

Лісніченко Д.В. 
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джерел навчання 

3.2.13 «Забезпечення змагальності сторін на 

стадії досудового розслідування» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Радченко Н.М.  

3.2.14 «Арешт майна, як захід забезпечення 

кримінально провадження» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Баженова А.І.  

3.2.15 «Застосування відеоконференції у кри-

мінальному судочинстві: кримінальні, 

процесуальні і криміналістичні засади» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Бєжанова А.В.  

3.2.16 «Використання комп’ютерних техноло-

гій при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт Виходець Ю.О.  

3.2.17 «Показання з чужих слів в кримінально-

му процесі в контексті міжнародних ста-

ндартів» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт Возіян В.А.  

3.2.18 «Кримінальні процесуальні засади участі 

захисника в судовому розгляді» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Гунченко О.В.  

3.2.19 «Предмет доказування при розслідуванні 

кримінальних проваджень у сфері кібер-

злочинності» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Довженко О.Ю.  

3.2.20 «Законність та обгрунтованність рішень 

суду на стадії підготовчого провадження 

у кримінальному процесі» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Замкова Я.В.  

3.2.21 «Міжнародні стандарти дії кримінально-

процесуального закону України в часі, 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

Аспірант Крюков В.О.   
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просторі та за колом осіб» сертаційного 

дослідження 

3.2.22 «Кримінальні процесуальні гарантії прав 

і законних інтересів осіб із психічними 

та фізичними вадами» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Линник П.О.  

3.2.23 «Організація і тактика проведення 

візуального спостереження оперативни-

ми підрозділами органів внутрішніх 

справ» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Назаренко Д.В.  

3.2.24 «Процесуальний статус керівника органу 

досудового розслідування» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт Пантелєєв С.М.  

3.2.25 «Використання спеціальних знань при 

прийнятті процесуальних рішень на ста-

дії досудового розслудування» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Садчікова К.А.  

3.2.26 «Слідчий експеримент: теоретичні та 

процесуальні засади» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт Славинська М.А.  

3.2.27 «Особисте зобов’язання в системі запо-

біжних заходів» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Стокич В.А.  

3.2.28 «Стандарти доказування у кримінально-

му процесі України» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Харітонова М.В.  

3.2.29 «Предмет доказування у кримінальних 

провадженнях по злочинах, пов’язанних 

з неправомірної вигодою» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт Шиманська Ж.В.  
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3.2.30 «Особливості доказування привласнення 

растрат або заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання особою своїм слу-

жбовим становищем» 

081 «Право» Кримінального 

процесу 

Написання 

І розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Янкова Л.Ю.  

3.2.31 «Показання з чужих слів у кримінально-

му провадженні» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Написання 

ІІ розділу ди-

серта ційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Іванов В.І.  

3.2.32 «Корисливо-насильницька злочинність 

неповонолітніх у Південному регіоні 

України: сучасний стан за запобігання» 

081 «Право» Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Вєтєва Н.В.  

3.2.33 «Кримінальна відповідальність за неза-

конне збагачення» 

081 «Право» Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Луріс В.Г.  

3.2.34 «Тактика побудови та перевірки кримі-

налістичних версій під час досудового 

розслідування» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Написання 

ІІ розділу ди-

серта ційного 

дослідження 

Аспірант 

денної 

форми на-

вчання 

Трофіменко А.С.  

3.2.35 «Технологія моделювання у судових 

експертизах» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Написання 

ІІ розділу ди-

серта ційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Викл. каф. 

Афонін Д.С. 

 

3.2.36 «Тактика виявлення та подолання непра-

вдивих показань неповнолітніх під час 

досудового розслідування» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Написання 

ІІ розділу ди-

серта ційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Проданець Н.М.  

3.2.37 «Юридико-психологічні засади досудо-

вого розслідування злочинів, вчинених 

неповнолітними у сфері незаконного об-

бігу наркотиків» 

081 «Право» Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

 

 

Гриньова К.Г.  
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3.2.38 «Виявлення та розслідування незаконно-

го збуту товарів, предметів і речовин, 

заборонених до оббігу» 

081 «Право» Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

 

 

 

Сокол Р.С.  

3.2.39 «Оперативне супроводження криміналь-

них проваджень на стадії судового розг-

ляду» 

081 «Право» Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Хаматов Д.О.  

3.2.40 «Тактико-психологічні засади криміналі-

стичного прогнозування у слідчій діяль-

ності» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження  

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Теслюк І.О.  

3.2.41 «Оперативно-розшукове забезпечення 

проведення негласних слідчих (розшуко-

вих) дій у кримінальному провадженні» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Левченко Р.В.  

3.2.42 «Оперативний пошук підрозділами 

Національної поліції ознак злочинів, 

пов'язаних з торгівлею людьми» 

 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Мельнікова О.О.  

3.2.43 «Виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних із одержанням неправомірної 

вигоди» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Тіщенко Є.І.  

3.2.44 «Правові та організаційно-тактичні заса-

ди протидії крадіжкам вантажів на 

залізничному транспорті оперативними 

підрозділами ОВС» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Березовенко І.В.  

3.2.45 «Організаційно-тактичні засади протидії 

корисливо-насильницким злочинам від-

повідно іноземців (за матеріалами Кри-

мінальної поліції Західних областей 

України)» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Написання 

І розділу дисе-

рта ційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

 

Домніцак Р.В.  

3.2.46 «Проблеми оперативно-розшукової про-

тидії організованій злочинній діяльнос-

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

Готується тема 

до затвер-

Ад’юнкт 

заочної 

Вдовіченко О.М.  
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ті» діяльності дження форми 

навчання 

3.2.47 «Організаційно-правові засади діяльнос-

ті Державної міграційної служби Украї-

ни» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Максименко А.В.  

3.2.48 «Адміністративно-правове регулювання 

волонтерської діяльності в Україні» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Сірко В.С.  

3.2.49 «Правові та організаційні засади дисци-

плінарного провадження в органах Наці-

ональної поліції України» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аад’юнкт 

денної фо-

рми на-

вчання 

Медведенко Н.В.  

3.2.50 «Адміністративний розсуд в діяльності 

органів публічної адміністрації» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Бааджи Н.А.  

3.2.51 «Адміністративно-правове регулювання 

містобудівної діяльності органами міс-

цевого самоврядування» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Шильник М.Є.  

3.2.52 «Діяльність органів внутрішніх справ 

України щодо забезпечення прав, свобод 

та інтересів дитини (адміністративно-

правовий аспект)» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Дручек О.М.  

3.2.53 «Адміністративно-правове та 

організаційне забезпечення охорони здо-

ров’я в Україні» 

12.00.07 Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Завершення 

дисертаційно-

го дослідження 

Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Гомон Д.О.  

3.2.54 «Адміністративно-правовий статус під-

розділів превентивної дяльності Націо-

нальної поліції України» 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Волокітенко І.О.  

3.2.55 «Адміністративна відповідальність за 081 «Право» Адміністратив- Опрацювання Аспірант Гарсії Е.Ф.  
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порушення водного законодавства Укра-

їни» 

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

3.2.56 «Адміністративно-правові засади проти-

дії нелегальній міграції в Україні» 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гончарова М.О.  

3.2.57 «Адміністративно-правове забезпечення 

страхування цивільно-правової відпові-

дальності власників наземних транспор-

тних засобів в Україні»  

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Карпенко К.К.  

3.2.58 «Адміністративно-правові основи взає-

модії Національної поліції України з 

громадскістю в правоохоронній діяльно-

сті » 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Медведенко С.В.  

3.2.59 «Адміністративно-правове забезпечення 

діяльності Національної поліції України 

щодо протидії незаконному обігу зброї 

та боєприпасів» 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Мізіна С.К.  

3.2.60 «Правовий статус адміністративних по-

сад в органах прокуратури України: ад-

міністративно-правовий аспект» 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Смаглій А.А.  

3.2.61 «Адміністративно-правове регулювання 

нагляду у сфері паспортно-рєєстраційної 

системи в Україні» 

081 «Право» Адміністратив-

ного права та 

адміністративно-

го процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Сорокіна С.І.  

3.2.62 «Адміністративно-правове забезпечення 

вантажних перевезень автомобільним 

транспортом в Україні» 

12.00.07 Кібербезпеки та 

інформаційног-

забезпечення 

Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Здобувач Фалатюк О.С. 

 

 

3.2.63 «Адміністративно-правове забезпечення 

запобігання і протидії корупції спеціаль-

ними підрозділами по боротьбі з організо-

ваною злочинністю МВС України» 

12.00.07 Кібербезпеки та 

інформаційног-

забезпечення 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Кершковський 

Р.Ю. 
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3.2.64 «Правові та психологічні особливості ук-

ладання угод про визнання винуватості в 

кримінальному провадженні України» 

 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Завершення 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Петросян Г.А.  

3.2.65 «Юридико-психологічні засади профіла-

ктики правопорушень серед неповноліт-

ніх органами Національної поліції» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Саакян К.А.  

3.2.66 «Правові та психологічні чинники ефекти-

вності надання охоронних послуг держав-

ними та недержавними структурами»  

 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

денної фо-

рми на-

вчання 

Бардова М.А.  

3.2.67 «Юридико-психологічні засади комуні-

кативної компетентності суддів криміна-

льної колегії» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Лапшинська Н.Б.  

3.2.68 «Правові та психологічні засади діяльно-

сті присяжних в Україні» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант 

денної 

форми на-

вчання 

Султан К.А.  

3.2.69 «Юридико-психологічні засади досудо-

вого розслідування злочинів, вчинених 

неповнолітніми з адитивною поведін-

кою» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

І розділу дисе-

ртаційного до-

слідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Ковальова О.М.  

3.2.70 «Юридико-психологічні засади реадап-

тації осіб, які вчинили рецедивні злочи-

ни в умовах пенітенціарної системи» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Написання 

І розділу дисе-

ртаційного до-

слідження 

Аспірант 

заочної фо-

рми на-

вчання 

Корецький С.В.  

3.2.71 «Організація і тактика викриття та 

розслідування крадіжок майна громадян 

на об’єктах залізничного транспорту» 

12.00.09 Адміністратив-

ної діяльності 

ОВС та еконо-

мічної безпеки 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Ад’юнкт 

денноїфо-

рми на-

вчання 

Козієнко Т.П.  

3.2.72 «Процесуальний порядок звільнення 

особи від кримінальної відповідальнос-

ті» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Ад’юнкт 

заочної 

форми на-

Марченко О.А.  
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джерел вчання 

3.2.73 «Запобігання злочинам проти життя та 

здоров’я особи, вчиненим 

неповнолітніми у регіонах України» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Бібік І.С.  

3.2.74 «Кримінологічна характеристика та за-

побігання рецидивній злочинності у ре-

гіонах України» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

денної фо-

рми на-

вчання 

Бурдега Р.В.  

3.2.75 «Кримінально-правові та кримінологічні 

засади протидії шахрайствам, вчиненим 

з використанням комп’ютерних мереж» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми на-

вчання 

Лефтеров Л.В.  

3.2.76 «Кримінологічні засади запобігання не-

законному обігу зброї у регіонах 

України» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

Михайлевська 

Д.В. 

 

3.2.77 «Кримінально-правові та кримінально-

виконавчі засади звільнення неповноліт-

ніх від відбування покарання з випробу-

ванням» 

12.00.08 Кримінального 

права та кримі-

нології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми на-

вчання 

 

Капленко Д.В.  

3.2.78 «Національно-культурні об'єднання 

Одеси у ІІ половині ХІХ — поч. ХХ ст.: 

виникнення, склад та діяльність» 

07.00.01 Державно-

правових 

дисциплін 

Написання 

ІV розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Ст. викл. каф. 

Македон В.В. 

 

3.2.79 «Роль органів місцевого самоврядування 

в реалізації етнонаціональної політики в 

Україні» 

12.00.02 Державно-

правових 

дисциплін. 

Написання 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Ст. викл. каф. 

Гопич М.К. 

 

3.2.80 «Права іноземців на землі в Україні» 

 

12.00.06 Цивільно-

правових 

дисциплін 

Робота над ви-

сновками 

ІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Аспірант Викл. каф. 

Будяченко О.М. 
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3.2.81 «Посвідчення заповітів посадовими 

особами» 

12.00.03 Цивільно-

правових 

дисциплін 

Підготовка 

матеріалу до 

попереднього 

захисту та на-

ступного 

публічного за-

хисту роботи 

Аспірант Ст. викл. каф. 

Нагорна Г.О. 

 

3.2.82 «Формування інформаційно-

комуникативної компетентності майбутніх 

юристів засобами мультимедійних техно-

логій» 

13.00.04 

 

Іноземних мов Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Аспірант 

ПНПУ 

ім. К.Д. 

Ушинсько-

го 

Викл. каф. 

Бочевар А.Г. 

 

 

3.2.83 «Туреччина та Євросоюз: проблеми 

вступу Туреччини до ЄС» 

12.00.01 Іноземних мов Планується 

захист дисер-

таційного до-

слідження 

Здобувач Викл. каф. 

Ахмедова Є.Р 

 

3.2.84 «Адміністративно-правове забезпечення 

діяльності органів прокуратури» 

12.00.07 Кібербезпеки та 

інформаційног-

забезпечення 

Написання 

ІІІ розділу ди-

сертаційного 

дослідження 

Здобувач Євчук Т.В.  

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів) 
4.1 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Психолого-педагогічні основи правоза-

стосовної діяльності» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

психології та пе-

дагогіки 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Мерку-

лова Ю.В., проф. 

каф. д.психол.н., 

проф. Яковенко С.І., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Цільмак О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Матієнко Т.В., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Пасько О.М., 

доц. каф. 

к.психол.н. Пруд-
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ка Л.М., доц. каф. 

к.психол.н. Смир-

нова О.М., доц. каф. 

к.ю.н. Лузанова 

Г.О., викл. каф. До-

бровольська О.О 

4.2 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Проблеми оперативно-розшукової про-

тидії організованій злочинній діяльності» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Андрусенко 

С.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Албул 

С.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Мукоіда Р.В., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Саакян М.Б., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Любчик В.Б., доц. 

каф. к.ю.н. 

Ноздрін Д.О., доц. 

каф. к.ю.н. 

Поляков Є.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Мишко В.В. 

 

4.3 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

соціально-

правових дисци-

плін 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф.к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Маркіна Т.Г., 

доц. каф. к.ю.н. Сі-

ряченко І.І., доц. 

каф. к.ю.н. Анто-

ненко О.А., доц. 

каф. к.ю.н. Булах 

І.Г., викл. каф. Гер-

ман О.С. 
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4.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

господарсько-

правових дисци-

плін 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., 

доц. Костриць-

кий І.Л., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Дрішлюк В.І., викл. 

каф. Нікуліна Н.А., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц.. Журавель 

А.В., доц. каф. 

к.ю.н. Дубенко 

О.М., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Про-

дайко С.В. 

 

4.5 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Правові та управлінські засади  

кіберзлочинності» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. Іс-

майлов К.Ю., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Грохольський В.Л., 

проф. каф. д.техн.н., 

доц. Балтовсь-

кий О.А., доц. каф. 

к.пед.н., доц. Коса-

ревська О.В., проф. 

каф., к.ю.н., доц. Фо-

рос Г.В., доц. каф. 

к.техн.н., доц. Пяди-

шев В.Г., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Чернишо-

ва О.О., доц. каф. 

к.ю.н. Журавель 

М.В., доц. каф. 

к.техн.н. Сіфоров 

О.І., викл. каф. Дер-

кач В.А., викл. каф. 
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Веселова Л.Ю., викл. 

каф. к.ю.н., доц. 

Ісаєнко М.М., викл. 

каф. Мельнікова 

О.О. 

4.6 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Теоретичні та практичні проблеми про-

тидії злочинності: кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

кримінального 

права та кримі-

нології 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф.. к.ю.н., 

доц. Гритенко О.А., 

 д.ю.н., проф. каф. 

д.ю.н., доц. Коно-

пельський В.Я. 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Меркуло-

ва В.О., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Плужнік 

О.І., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Загоро-

днюк С.О., доц. каф. 

к.ю.н., доц.. Ворон-

цов А.В., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Ку-

лик Л.М., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Соб-

ко Г.М., ст. викл. 

каф. Чекмарьо-

ва І.М., викл. каф. 

Луріс В.Г. 

 

4.7 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Удосконалення бойової, фізичної та та-

ктико-спеціальної підготовки як фактор 

підвищення професійної майстерності 

працівників ОВС» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

Кафедра 

тактико-

спеціальної та 

вогневої підго-

товки 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф.  

Кузнєцов В.В.,  

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Kонєв О.Ю., 

доц. каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., доц. 

каф. к.політ.н. Ніко-
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курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

практичних 

заходах 

лаєв О.Т., доц. каф. 

к.ю.н. Удренас Г.І., 

ст. викл. каф. Бахче-

ван Є.Ф., ст. викл. 

каф. Ташматов В.А., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Ульянов А.І., викл. 

каф. Жуковський 

С.В., викл. каф. Голо-

вацький О.О., викл. 

каф. Бурангулов А.В., 

викл. каф. Троя-

новський В.С.,  

викл. каф.  

Обухова Ю.В. 

4.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Соціально-гуманітарні пріоритети право-

охоронної діяльності у контексті рефор-

маційних процесів в Україні» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

Зав. каф. д.філос.н., 

проф. Надибська 

О.Я., проф. каф. 

д.філос.н., проф. 

Гансова Е.А., проф. 

каф. д.філос.н., 

проф. Ямчук П.М., 

проф. каф. 

к.істор.н., доц. Са-

вченко В.А., доц. 

каф. к.філос.н., доц. 

Гончарова Н.І., 

доц. каф. к.політ.н. 

Пальшков К.Є., ви-

кл. каф. к.політ.н. 

Варинський В.О. 

 

4.9 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Національно-демократичні перетворення 

в Україні доби державної незалежності в 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

Кафедра 

українознавства 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. д.істор.н., 

проф. Цвілюк С.А., 

 



39 
 

контексті посткомуністичних правових 

трансформацій» 

 

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

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., доц. каф. 

к.філол.н., доц.  

Ситько О.М. 

4.10 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. д.ю.н., 

проф. Калаянов 

Д.П., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Балта-

джи П.М., доц. каф. 

к.політ.н., доц. 

Юрченко М.М., 

проф. каф. к.ю.н. 

доц. Ярмакі В.Х., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц.. Афанасен-

ко С.І., доц. каф. 

к.ю.н. с.н.с. Шапо-

валова І.О., проф. 

каф. к.політ.н., доц. 

Мошак О.В., доц.. 

каф. к.ю.н. Сухано-

ва Д.С., ст. викл. 

каф. Гопич М.К., 

ст. викл. каф.  

Македон В.В 

 

4.11 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення  прав і свобод людини в 

сучасних умовах адміністративно-

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

Кафедра 

адміністративно-

го права та адмі-

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., 

с.н.с. Ковальова 
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правовими засобами» 

 

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

ністративного 

процесу 

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

О.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. Аносєнков 

А.А., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Дени-

сова А.В., доц. каф. 

к.ю.н. Пишна А.Г., 

доц. каф. к.ю.н. То-

міна В.Ю., доц. каф. 

к.ю.н. Ткаленко 

О.М., викл. каф. Го-

мон Д.О., викл. каф. 

Медведенко Н.В. 

4.12 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Криміналістичне забезпечення розсліду-

вання кримінальних правопорушень» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медици-

ни та психіатрії 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н. За-

єць О.М., проф. каф. 

д.ю.н., проф. Ціль-

мак О.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Калая-

нова Л.В., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Тарасенко В.Є., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Янковий М.О., 

доц.каф. к.ю.н., с.н.с. 

Калаянова О.Д., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Горбаньов І.М., 

доц. каф. д.ю.н., 
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с.н.с. Тарасенко Р.В.,  

викл. каф. Ковальова 

О.М., викл. каф. 

Афонін Д.С. 

4.13 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення прав і свобод громадян в 

адміністративній (поліцейській) діяльності 

правоохоронних органів» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС 

та економічної 

безпеки 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., 

доц. Шелехов А.О., 

проф. каф., 

д.економ.н., проф. 

Головченко О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Корнієнко 

М.В., доц. каф. 

к.ю.н. Кубаєнко 

А.В., викл. каф. 

Крижановська О.В. 

 

4.14 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Іноземна мова – мова професійного та 

наукового спілкування» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

іноземних мов 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.філол.н., 

доц. Мітіна О.М., 

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. Дра-

палюк К.І., викл. 

каф. Швелідзе Л.Д., 

викл. каф. Канцу-

рова Н.І., викл. каф. 

Антуф’єва В.А., 

викл. каф.  

Бааджи Н.А. 

 

4.15 В рамках загальнокафедральної теми: План прове- Кафедра Керування Протягом Керівники:  
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«Актуальні проблеми досудового 

розслідування» 

 

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2016 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

кримінального 

процесу 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

року 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. Ліс-

ніченко 

Д.В.викл.каф.  

Мудрецька Г.В. 

4.16 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Вплив інтеграційних тенденцій на роз-

виток національного права в контексті 

гуманізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

цивільно-

правових дисци-

плін 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

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. Мир-

за С.С., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Андріє-

нко 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. Церков-

на О.В., ст. викл. 

каф. Нагорна Г.О., 

викл. каф. Будячен-

ко О.М. 

 

4.17 В рамках загальноуніверситетської теми: План прове- Кафедра Керування Протягом Керівники:  
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«Теорія та практика побудови і розвитку 

демократичної,соціальної, правової дер-

жави у контексті Євроінтеграції» 

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

теорії та історії 

держави і права 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

року зав. каф. д.ю.н., доц. 

Бабенко А.М., проф. 

каф. д.ю.н., доц. Ма-

твєєва Л.Г., доц. каф. 

к.ю.н. Берендєєва 

А.І., доц. каф. к.ю.н. 

Небеська М.С., ст. 

викл. каф. Шевчук 

В.В., проф. каф. 

к.іст.н., 

доц.Тарасенко Л.Б. 

4.18 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних про-

цесів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

спеціальної фі-

зичної та вогне-

вої підготовки 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

зав. каф. 

к.псих.наук Лапчук 

В.С., доц. каф. 

к.пед.н., доц. Вайда 

Т.С., викл. каф.  

Голенко Н.М., 

ст.викл.каф. Кузнє-

цов О.І.,ст.викл. 

каф. Каменщик 

О.В., ст. викл. каф. 

Зіньковський А.С., 

викл. каф. Головко 

А.М., викл. каф. 

Лебідь Є.О. 

 

4.19 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних про-

цесів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

Кафедра 

загальноправо-

вих та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. Жиль-

цов 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. 
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студентського 

наукового  

гуртка 

заходах каф. к.філос.н.  

Лєнь Т.В. 

4.20 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних про-

цесів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семі-

нарів та круг-

лих столів 

ВНЗ України 

на 2017 р., 

план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних ди-

сциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Керування 

науковим гу-

ртком, підго-

товка курсан-

тів та студен-

тів до участі в 

наукових та 

науково-

практичних 

заходах 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Зав.каф. 

к.ю.н., проф. Беніць-

кий А.С., проф. каф. 

к.тех.н., доц. Баранен-

ко Р.В., проф. каф., 

к.ю.н. Юрій І.А., 

доц. каф., к.ю.н. Темні-

ков О.В., доц. каф., 

к.тех.н., с.н.с. Шкара-

пата Я.Є., викл. каф. 

Поляков В.С., викл. 

каф. Галаган О.Я. 

 

 

 


