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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
1.2. Посібники
1.2.1. Навчально-методичні посібники
1.2.
1.1

«Господарські спори в судовій практиці»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
господарськоправових
дисциплін

Навчальнометодичний
посібник

10.2017

1.2.
1.2

«Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного
навчання»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
спеціальної
фізичної та

Навчальнометодичний
посібник

06.2017

Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Кострицький І.Л., проф. каф.
к.ю.н., доц.
Дрішлюк В.І.
Доц. каф. к.пед.н.
Вайда Т.С.

2

1.2.
1.3

«Кримінальне право. Державний іспит»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.4

«Основи економічної теорії»

Ініціативне
дослідження

1.2.
1.5

«Актуальні проблеми Євроінтеграції в
Україні»

1.2.
1.6

1.2.
2.1

вогневої
підготовки
Херсонського
факультету
ОДУВС
Кафедра
кримінального
права та
кримінології

Навчальнометодичний
посібник

02.2017

Проф. каф. д.ю.н.,
доц. Конопельський В.Я.,
проф. каф.,
к.ю.н.,доц.
Плужнік О.І.

Кафедра
адміністративної
діяльності ОВС та
економічної
безпеки

Навчальнометодичний
посібник

12.2017

Зав. каф. к.ю.н,
доц. Шелехов А.О.,
проф. каф.,
к.ю.н.,доц.
Корнієнко М.В.

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративної
діяльності ОВС та
економічної
безпеки

Навчальнометодичний
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.

«Комунікативна компетентність
працівників Національної поліції»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
психології та
педагогіки

Навчальнометодичний
посібник

12.2017

Зав. каф. к.ю.н.,
доц.
Меркулова Ю.В.

«Бездіяльність, як злочинна пасивна
форма поведінки особи»

Ініціативне
дослідження

11.2017

Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Гритенко О.А.;
проф. каф., д.ю.н.,
доц. Конопельський В.Я., проф.
каф., д.ю.н., проф.

1.2.2. Навчальні посібники
Кафедра
кримінального
права та
кримінології

Навчальний
посібник
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1.2.
2.2

«Актуальні проблеми цивільного права»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.3

«Латинська мова»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.4

«Дотримання прав в діяльності органів
Національної поліції»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.5.

«Фінансове право»
(загальна частина)

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.6

«Митне право»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.7

«Адміністративна діяльність
Національної поліції України»

Ініціативне
дослідження

1.2.
2.8.

«Конституційне
гуманітарне право»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
цивільноправових
дисциплін
Кафедра
українознавства

Навчальний
посібник

10.2017

Навчальний
посібник

09.2017

Кафедра
адміністративного
права та адміністративного
процесу
Кафедра
адміністративного
права та адміністративного
процесу
Кафедра
адміністративного
права та адміністративного
процесу
Кафедра
адміністративної
діяльності ОВС та
економічн
ої діяльності

Навчальний
посібник

06.2017

Навчальний
посібник

08.2017

Навчальний
посібник

03.2017

Навчальний
посібник

12.2017

Кафедра
державно-

Навчальний
посібник

12.2017

Меркулова В.О.,
проф. каф., к.ю.н.,
доц. Собко Г.М.
Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Маковій В.П.,
доц. каф. к.ю.н.,
доц. Кісель В.Й.
Доц. каф.
к.філол.н., доц. Ситько О.М.
Зав. каф. к.ю.н.,
с.н.с. Ковальова
О.В..
Проф. каф., к.ю.н.,
доц. Коропатов
О.М., проф. каф.,
к.ю.н., доц. Денисова А.В.
Проф.каф. к.ю.н.,
доц. Баранов С.О.

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., викл.каф. Крижановська А.В.
Зав. каф. д.ю.н.,
проф. Калая-
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(підрозділ «Захист прав людини і громадянина Національною поліцією України»)
1.2.
2.9.

«Тактична спеціальна підготовка»

правових
дисциплін
Ініціативне
дослідження

Кафедра
тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки

нов Д.П. у співавторстві,
за заг. ред.
А.Р. Крусян
Доц. каф. к.політ.н.,
доц. Ніколаєв О.Т.,
доц. каф. к.ю.н., доц.
Ульянов А.І., ст.
викл. каф. Бахчеван Є.Ф., ст. викл.
каф. Ташматов В.А.,
викл. каф. Бурангулов А.В., викл. каф.
Жуковський С.В.

Навчальний
посібник

12.2017

Кафедра
кримінального
права та
кримінології

Монографія

11.2017

Проф. каф. д.ю.н.,
проф. Меркулова В.О.

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративної
діяльності ОВС та
економічної
безпеки

Монографія

12.2017

Ініціативне
дослідження

Кафедра
українознавства

Монографія

05.2017

Зав. каф.
к.ю.н., доц. Шелехов А.О. у співавторстві з
Аркуша Л.Ю.,
Тацієнко В.В.,
Яцковіна В.В.
Зав. каф. д.істор.н.,
проф.
Цвілюк С.А.

Ініціативне
дослідження

Кафедра
соціальноправових
дисциплін

Монографія

12.2017

1.3. Монографії
1.3.1

1.3.2.

1.3.3

1.3.4

«Звільнення від кримінальної відповідаль- Ініціативне
ності та покарання: проблеми криміналь- дослідження
ного, кримінально-процесуального та
кримінально-виконавчого законодавства
«Подолання протидії виявленню та
розслідуванню шахрайства»

«Україна нової епохи: національнодемократичні перетворення в контексті
посткомуністичних трансформацій
(1991-2016 роки)»
«Теоретичні та практичні проблеми
цільового використання земель в межах
населених пунктів України»

Доц. каф. к.ю.н. Сіряченко І.І.
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1.4. Методичні рекомендації
1.4.1

«Вогнева підготовка»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
тактикоспеціальної 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.
Доц. каф. к.ю.н. Удренас Г.І.

1.4.2.

«Тактична медицина»

Ініціативне
дослідження

Методичні
рекомендації

11.2017

1.4.3

«Морське право»

Ініціативне
дослідження

Навчальнометодичні
матеріали

10.2017

Доц. каф. к.ю.н.,
доц. Продайко С.В.

1.4.4

«Історія вчень про державу і право»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
тактикоспеціальної та вогневої підготовки
Кафедра
господарськоправових
дисциплін
Кафедра
державноправових
дисциплін

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

06.2017

Доц. каф., к.ю.н.
Ткаленко О.М.

1.4.6

«Державний контроль»

Ініціативне
дослідження

09.2017

Проф. каф. д.ю.н.,
проф. Ярмакі Х.П..

1.4.7

«Фінансове право»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного
права та
адміністративного
процесу
Кафедра
адміністративного
права та
адміністративного

Навчальнометодичні
матеріали з
навчальної
дисципліни
Методичні
рекомендації
для студентів з навчальної дисципліни
Методичні
рекомендації
з навчальної
дисципліни
Методичні
рекомендації
з навчальної
дисципліни

05.2017

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

6
процесу
Кафедра
кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

1.4.8

«Інформаційне право»

Ініціативне
дослідження

1.5.1.

«Адміністративне право та
адміністративна діяльність»

Ініціативне
дослідження

Кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки

1.5.2

«Адміністративне право і процес»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного
права та
адміністративного
процесу

Методичні
рекомендації
з навчальної
дисципліни

03.2017

Проф. каф., к.ю.н.,
доц. Форос Г.В.

Програма
комплексного
державного
екзамену з
дисципліни
Конспект
лекцій з
дисципліни

12.2017

Зав. каф.
к.ю.н., доц.
Шелехов А.О.

10.2017

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Денисова А.В.,
доц. каф. к.ю.н.
Пишна А.Г.

1.5. Інше

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
державноправових
дисциплін

Цикл статей

Протягом
Зав. каф. д.ю.н.,
року
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. Шаповалова 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
господарськоправових
дисциплін

Цикл статей

Протягом
року

1.7.3

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

Ініціативне
дослідження

Кафедра
філософії та
соціальногуманітарних
дисциплін

Цикл статей

Протягом
року

Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Кострицький 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.
Продайко С.В.
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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1.7.4

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

1.7.5

В рамках загальнокафедральної теми:
«Іноземна мова – мова професійного та
наукового спілкування»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
іноземних мов

Цикл статей

Протягом
року

проф. каф.
к.істор.н., доц. Савченко В.А., доц.
каф. к.філос.н., доц.
Гончарова Н.І.,
доц. каф. к.політ.н.
Пальшков К.Є., викл. каф. к.політ.н.
Варинський В.О.
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
Г.О., викл. каф. Будяченко О.М.
Зав. каф. к.філол.н.,
доц. Мітіна О.М.,
доц. каф. к.псих.н.,
доц. Ростомова

9

1.7.6

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

Ініціативне
дослідження

Кафедра
теорії та історії
держави і права

Цикл статей

Протягом
року

1.7.7

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

Ініціативне
дослідження

Кафедра
соціальноправових
дисциплін

Цикл статей

Протягом
року

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., викл. каф.
Антуф’єва В.А.,
викл. каф.
Бааджи Н.А.
Зав. каф. д.ю.н., доц.
Бабенко А.М., проф.
каф. д.ю.н., доц. Матвєєва 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.
Зав. каф.к.ю.н., доц.
Пащенко О.М.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Маркіна Т.Г.,
доц. каф. к.ю.н. Сіряченко І.І., доц.
каф. к.ю.н. Антоненко О.А., доц.
каф. к.ю.н. Булах
І.Г., викл. каф. Герман О.С.
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1.7.8

В рамках загальнокафедральної теми:
«Національно-демократичні перетворення в Україні доби державної
незалежності в контексті
посткомуністичних правових
трансформацій»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
українознавства

Цикл статей

Протягом
року

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. 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. Шаповаленко Н.М., доц. каф.
к.філол.н., доц.
Ситько О.М.
Зав. каф. к.ю.н., доц.
Домніцак В.В.,
ст. викл. каф.
Ком’яга А.В., викл.
каф. Кузнецов С.О.,
ст. викл. каф. Волошинов А.А., ст. викл. каф. Проскурня Є.Є., ст. викл.
каф. Носкова Т.І., ст.
викл. каф. Трішин К.О., ст. викл.
каф. Коломієць Ю.М., викл. каф.
Скворцов А.В., викл.
каф. Карапет’янц
С.І., викл. каф. Берназ 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 кримінології

методичний
посібник

2.1.
1.2

«Збірник оперативних документів
оперативно-розшукової справи»

Ініціативне
дослідження

Навчальнометодичний
посібник

06.2017

2.1.
1.3

«Режим секретності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
оперативнорозшукової діяльності
Кафедра
оперативнорозшукової діяльності

06.2017

Науковопедагогічний склад
кафедри

2.1.
1.4

«Оперативно-розшукова діяльність
в схемах»

Ініціативне
дослідження

Навчальнометодичний
посібник
(для службового користування)
Навчальнометодичний
посібник

06.2017

Науковопедагогічний склад
кафедри

Навчальний
посібник

10.2017

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Смоков С.М.

Навчальний
посібник

11.2017

Зав. НДЛ к.ю.н.,
доцент
Ульянов О.І.

Кафедра
оперативнорозшукової діяльності

доц. Кулик Л.М.,
доц. каф. к.ю.н.,
доц. Загороднюк С.О.
Науковопедагогічний склад
кафедри

2.1.2. Навчальні посібники
2.1.
2.1

«Розслідування злочинів у сфері
комп’ютерних технологій»

Ініціативне
дослідження

2.1.
2.2

«Тактична підготовка патрульних поліцейських»

Кафедра
тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки
ОДУВС

Кафедра
кримінального
процесу
Науководослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності
навчальнонаукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання ОДУВС
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2.1.
2.3

«Засади організації діяльності правоохоронних органів в особливих умовах»

2.1.
2.4

«Кримінально-правова та кримінологічна характеристика членів організованих
злочинних угрупувань»

2.1.
2.5

«Методика розслідування злочинів,
пов’язаних із неправомірною вигодою»

2.1.
2.6

«Основи методики розслідування
злочинів у сфері службової діяльності»

Кафедра
тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки
ОДУВС

Науководослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності
навчальнонаукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання ОДУВС
Кафедра
Науковокримінального дослідна лабораправа та
торія з проблемкримінології
них питань праОДУВС
воохоронної діяльності
навчальнонаукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання ОДУВС
Ініціативне
Кафедра
дослідження
кримінального
процесу
Ініціативне
Кафедра
дослідження
кримінального
процесу

Навчальний
посібник

11.2017

Провід. наук. співроб. НДЛ
д.н.держ.управл.,
проф.
Шаптала О.С.

Навчальний
посібник

11.2017

Провід. наук. співроб. НДЛ
Гуменюк М.М.

Навчальний
посібник

12.
2017

Навчальний
посібник

12.
2017

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Холостенко
А.В.
Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Холостенко
А.В.

Монографія

10.2017

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.

Науководослідна лабораторія з проблемних питань пра-

Провідний науковий співробітник
НДЛ (професор
кафедри) д.ю.н.,
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(наказ МВС
України №275
від
16.03.2015 р.)

воохоронної діяльності навчально-наукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання
ОДУВС,
кафедра криміналістики, судової 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 кримінальних проваджень»

Національна
поліція
України.
Департамент
карного
розшуку МВС
України

2.3.2

«Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами
Національної поліції в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів»

ГУ НП в
Одеській
області

Науководослідна лабораторія з проблемних питань
правоохоронної
діяльності
навчальнонаукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання
ОДУВС
Науководослідна лабораторія з проблемних питань
правоохоронної
діяльності
навчальнонаукового
інституту

Методичні
рекомендації

11.2017

Зав. НДЛ к.ю.н.,
доцент
Ульянов О.І., провід. наук. співр.
НДЛ д.ю.н., проф.
Тарасенко В.Є.

Методичні
рекомендації

11.2017

Зав. НДЛ к.ю.н.,
доцент
Ульянов О.І., провід. наук. співр.
НДЛ д.ю.н., проф.
Тарасенко В.Є.
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2.3.3

«Нормативне регулювання порядку
вручення особі повідомлення про
підозру»

ГУ НП в
Одеській
області

заочного та
дистанційного
навчання
ОДУВС
Кафедра
кримінального
процесу

2.3.4

«Нормативне регулювання затримання
особи без ухвали слідчого судді»

ГУ НП в
Одеській
області

2.3.5

«Нормативне регулювання проведення
оперативно-розшукової діяльності по
злочинам, кримінальне провадження по
яким призупинене»
«Нормативне регулювання термінів проведення призначених експертиз»

ГУ НП в
Одеській
області

2.3.7

«Повноваження працівників кримінальної поліції при розслідування кримінальних проступків»

ГУ НП в
Одеській
області

2.3.8

«Діяльність правоохоронних органів з
протидії злочинам у сфері національної
безпеки»

Кафедра
оперативнорозшукової
діяльності
ОДУВС

2.3.6

ГУ НП в
Одеській
області

Методичні
рекомендації

11.2017

Кафедра
кримінального
процесу

Методичні
рекомендації

11.2017

Кафедра
оперативнорозшукової діяльності
Кафедра
криміналістики,
судової медицини та психіатрії
Кафедра
кримінального
процесу

Методичні
рекомендації

11.2017

Методичні
рекомендації

11.2017

Методичні
рекомендації

11.2017

Науководослідна лабораторія з проблемних питань
правоохоронної
діяльності
навчальнонаукового

Методичні
рекомендації

06.2017

Зав. каф. к.ю.н.
Тетерятник Г.К.,
к.ю.н., доц.
Холостенко А.В.,
ст. викл. каф.
Лісніченко Д.В.
Зав. каф. к.ю.н.
Тетерятник Г.К.,
к.ю.н., доц.
Холостенко А.В.,
Мудрецька Г.В.
Проф. каф. д.ю.н.,
проф.
Саакян М.Б.
Зав. каф. к.ю.н. Заєць О.М., доц. каф.
д.ю.н., с.н.с. Тарасенко Р.В.
Зав. каф. к.ю.н.
Тетерятник Г.К.,
ст. викл. каф.
Лісніченко Д.В.
Провід. наук. співроб. НДЛ
д.н.держ.управл.,
проф.
Шаптала О.С.
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2.3.9

«Особливості використання ресурсів
«Інтерпол» в процесі протидії діяльності
організованим злочинним угрупуванням»

Кафедра
кримінального права та
кримінології
ОДУВС

інституту
заочного та
дистанційного
навчання
ОДУВС
Науководослідна лабораторія з проблемних питань
правоохоронної
діяльності
навчальнонаукового
інституту
заочного та
дистанційного
навчання
ОДУВС

Методичні
рекомендації

07.2017

Провід. наук. співроб. НДЛ
Гуменюк М.М.

Курс лекцій

09.
2017

Науковопедагогічний склад
кафедри

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. Ніколаєв О.Т., доц. каф.
к.ю.н. Удренас Г.І.,
ст. викл. каф. Бахчеван Є.Ф., ст. викл.
каф. Ташматов В.А.,

2.4. Інше
2.4.1

«Сучасні методи роботи з інформацією
під час кримінального провадження»

Ініціативне
дослідження

2.5.1

В рамках загальнокафедральної теми:
«Удосконалення бойової, фізичної та тактико-спеціальної підготовки як фактор
підвищення професійної майстерності
працівників ОВС»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
процесу

2.5. Наукові статті
Кафедра
тактикоспеціальної та
вогневої підготовки
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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

доц. каф. к.ю.н., доц.
Ульянов А.І., викл.
каф. Жуковський
С.В., викл. каф. Головацький О.О., викл.
каф. Бурангулов А.В.,
викл. каф. Трояновський В.С.,
викл. каф. Обухова
Ю.В.
Протягом
Зав. каф. к.ю.н. Ісроку
майлов 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., доц. Чернишова О.О., доц. каф.
к.ю.н. Журавель
М.В., доц. каф.
к.техн.н. Сіфоров
О.І., викл. каф. Деркач 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 адміністративноправовими засобами»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
адміністративного права та адміністративного
процесу

Цикл статей

Протягом
року

2.5.4

В рамках загальнокафедральної теми:
«Проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинній діяльності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
оперативнорозшукової
діяльності

Цикл статей

Протягом
року

Зав. каф. к.ю.н.,
с.н.с. Ковальова
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. Денисова А.В., доц. каф.
к.ю.н. Пишна А.Г.,
доц. каф. к.ю.н. Томіна В.Ю., доц. каф.
к.ю.н. Ткаленко
О.М., викл. каф. Гомон Д.О.,
викл. каф. Медведенко Н.В.
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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2.5.5

В рамках загальнокафедральної теми:
«Психолого-педагогічні основи правозастосовної діяльності»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
психології та
педагогіки
ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

2.5.6

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

Ноздрін Д.О., доц.
каф. к.ю.н.
Поляков Є.В.,
доц. каф. к.ю.н.
Мишко В.В.
Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Меркулова 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. Прудка Л.М., доц. каф.
к.психол.н. Смирнова О.М., доц. каф.
к.ю.н. Лузанова
Г.О.,
викл. каф. Добровольська О.О
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.,
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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 фізичної та вогневої підготовки
Херсонського
факультету
ОДУВС

Цикл статей

Протягом
року

2.5.8

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

Ініціативне
дослідження

Кафедра
криміналістики,
судової медицини та психіатрії

Цикл статей

Протягом
року

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., викл. каф.
Луріс В.Г.
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. 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.
Зав. каф. к.ю.н. Заєць О.М., проф. каф.
д.ю.н., проф. Цільмак О.М., проф. каф.
к.ю.н., доц. Калаянова Л.В., проф.
каф. д.ю.н., проф.
Тарасенко В.Є.,
доц. каф. к.ю.н., доц.
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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

2.5.
10

В рамках загальнокафедральної теми:
«Актуальні проблеми
досудового розслідування»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
кримінального
процесу

Цикл статей

Протягом
року

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. Ковальова О.М., викл. каф.
Афонін Д.С.
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.
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 процесів у державі»

Ініціативне
дослідження

Кафедра
загальноправових та соціальногуманітарних
дисциплін
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.
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.
Зав.каф.
к.ю.н., проф. Беніцький А.С., проф. каф.
к.тех.н., доц. Бараненко Р.В., проф. каф.,
к.ю.н. Юрій І.А.,
доц. каф., к.ю.н. Темніков О.В., доц. каф.,
к.тех.н., с.н.с. Шкарапата 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

3.1.1

«Адміністративно-правове забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ як
суб’єкта міжнародної безпеки»

3.1.2

«Становлення і розвиток інституту участі
недержавних суб’єктів у правоохоронній
діяльності в Україні (теорія і практика)»

Спеціальність
12.00.07

12.00.07

Кафедра
Адміністративного права та
адміністративнго процесу
Адміністративного права та
адміністративнго процесу

Стан підготовки
Написання
ІV розділа дисертаційного
дослідження
Написання
ІV розділа дисертаційного
дослідження

Форма
навчання
Здобувач

П.І.Б.
дисертанта, посада
Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Рудой К.М.

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Коропатов О.М.
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3.1.3

«Реалізація державної гендерної політики
в Україні (адміністративно – правовий
аспект)»

12.00.07

Адміністративного права та
адміністративнго процесу

3.1.4

«Адміністративно–правові засади підготовки кадрів правоохоронних органів
України»

12.00.07

Адміністративного права та
адміністративнго процесу

3.1.5

«Теоретико-правові та організаційні основи адміністративного нагляду органів
виконавчої влади України»

12.00.07

Адміністративного права та
адміністративнго процесу

3.1.6

«Взаємодія ОВС з іншими правоохоронними органами України у сфері протидії
злочинності: питання теорії та практики»

12.00.07

Державноправових дисциплін

3.1.7

«Теоретико-правові основи
розвідувальної функції оперативнорозшукової діяльності органів
внутрішніх справ»
«Обмеження конституційних прав громадян і заходи процесуального примусу у
кримінальному процесі»

12.00.09

Оперативнорозшукової діяльності

12.00.09

Кримінального
процесу

3.1.9

«Криміналістичні та організаційнотактичні основи розслідування злочинів,
пов’язаних із неправомірною вигодою»

12.00.09

Кримінального
процесу

3.1.10

«Процесуальні та організаційні основи
кримінального провадження в умовах
надзвичайних правових режимів»

12.00.09

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.1.8

Написання
ІІІ і ІV розділів дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ і ІV розділів дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ і ІV розділів дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Підготовка до
захисту

Здобувач

Зав. каф. к.ю.н. Ковальова О.В.

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.
Ізбаш К.С.

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Денисова А.В.

Здобувач

Доц. каф.
к.ю.н., доц.
Ярмакі В.Х.

Здобувач

Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Завершення
дисертаційного дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження

Здобувач

Перший проректор
університету
к.ю.н., доц.
Албул С.В.
Проф. каф. к.ю.н.,
доц.Смоков С.М.

Здобувач

Зав. каф. к.ю.н.
Холостенко А.В.

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.,
доц. Янковий М.О.
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3.1.11
3.1.12

«Правові та психологічні засади професійної готовності слідчих»
«Юридико-психологічні основи кримінального провадження на підставі угод»

19.00.06

«Земельні правовідносини в Україні»

12.00.06

19.00.06

Психології та
педагогіки
Психології та
педагогіки

3.1.14 «Політична практика анархістських організацій в Україні 1903 -1929 рр.»

07.00.02

Соціальноправових дисциплін
Філософії та
соціальногуманітарних
дисциплін

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

23.00.04

Українознавства

3.1.13

3.1.16

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

12.00.08

Кримінального
права та
кримінології

3.1.17

«Кримінально-правові та кримінологічні
основи протидії психічному насильству»

12.00.08

Кримінального
права та
кримінології

3.1.18

«Інститут причетності до злочину в кримінальному праві України»

12.00.08

3.1.19

«Концепція жертви у сучасній філософ-

09.00.03

Професійних та
спеціальних
дисциплін
Херсонського
факультету
ОДУВС
Філософії та со-

Підготовка до
захисту
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Підготовка
наукових статтей
Загальне редагування тексту дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Здійснення
збору та аналізу матеріалів з
теми дисертаційного дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Планується
захист дисертаційного дослідження

Здобувач

Написання

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.
Пасько О.М.
Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Меркулова Ю.В.

Здобувач

Зав. каф. к.ю.н., доц.
Пащенко О.М.

Здобувач

Проф. каф.
к.іст.н, доц.
Савченко В.А.

Здобувач

Доц.каф.к.політ.н.
Шмаленко Ю.І.

Здобувач

Проф. каф. к.ю.н.,
доц. Плужнік О.І.

Здобувач

Доц. каф. к.ю.н.,
доц. Собко Г.М.

Здобувач

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

Здобувач

Доц. каф.

24
сько-правовій парадигмі»

3.1.20

3.1.21

«Тактика запобігання вчинення злочинів
на залізничному транспорті ореративнорозшуковими та процесуальними засобами»
«Міжнародно-правові проблеми
діяльності поліції ООН в зонах
міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки»

12.00.07

12.00.11

ціальногуманітарних
дисциплін
Адміністративного права та
адміністративнго процесу
Кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Планується
захист дисертаційного дослідження

к.філос.н., доц.
Гончарова Н.І.
Здобувач

Проф.каф. к.ю.н.,
доц. Баранов С.О.

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 підготовки

Форма
навчання

3.2.1.

«Службово-бойова діяльність снайперських груп сил охорони правопорядку МВС
України»

21.07.05

«Організаційно-правові основи оперативно-розшукового забезпечення службово-бойової діяльності ОВС під час виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру»
«Службово-бойова діяльність спеціальних підрозділів Державної кримінальновиконавчоїслужбиУкраїни»

21.07.05

Написання
І розділу дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження

Аспірант

3.2.2

Тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки
Тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки

П.І.Б.
дисертанта, посада
Обухова Ю.В.

Аспірант

Лукаш П.М.

Волошинов А.А.

«Організація і тактика проведення спеціальних операцій у протидії злочинам
проти основ національної безпеки України»

21.07.05

Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант

3.2.4

Тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки
Тактикоспеціальної та
вогневої
підготовки

Аспірант
заочної форми навчання

Говоров О.В.

3.2.5

«Взаємодія Державної прикордонної
служби України з правоохоронними ор-

21.07.05

Тактикоспеціальної та

Опрацювання
законодавчих

Аспірант
заочної фо-

Пастернак І.М.

3.2.3

21.07.05
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3.2.6

ганами при здійсненні службово-бойової
діяльності»
«Організаційно-правові засади професійної підготовки спеціальних підрозділів ОВС до службово-бойової діяльності»

21.07.05

вогневої
підготовки
Спеціальної
фізичної та
вогневої
підготовки Херсонського факультету
ОДУВС
Професійних та
спеціальних дисциплін Херсонського факультету
ОДУВС
Кримінального
процесу

3.2.7

«Міжнародно-правове регулювання забезпечення функціонування комунікаційних систем навігації»

12.00.11

3.2.8

«Кримінально-процесуальне вилучення
(отримання) майна»

12.00.09

3.2.9

«Організація і тактика розслідування заподіяння тілесних ушкоджень щодо працівників поліції»

12.00.09

Кримінального
процесу

3.2.10

«Організаційно-тактичні засади проведення спостереження за особою, річчю
або місцем при виявленні та
розслідуванні кримінальних правопорушень»
«Використання конфіденційного
співробітництва у кримінальному
процесі»

12.00.09

Кримінального
процесу

12.00.09

Кримінального
процесу

«Правові та організаційно-тактичні засади вилучення майна на стадії досудового
розслідування»

12.00.09

Кримінального
процесу

3.2.11

3.2.12

та наукових
джерел
Опрацювання
І розділу дисертаційного
дослідження

рми навчання
Аспірант
заочної форми навчання

Планується
захист дисертаційного дослідження

Аспірант

Планується
захист дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного дослідження

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

Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових

Ад’юнкт
денної
форми
навчання
Ад’юнкт
заочної
форми

Ст. викл.каф.
Голенко Н.М.

Викл. каф. Галаган О.Я.

Горошко В.В.

Малиновська О.Д.

Глущенко І.В.

Стріжук В.В.

Викл.каф.
Лісніченко Д.В.
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3.2.13

«Забезпечення змагальності сторін на
стадії досудового розслідування»

12.00.09

Кримінального
процесу

3.2.14

«Арешт майна, як захід забезпечення
кримінально провадження»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.15

«Застосування відеоконференції у кримінальному судочинстві: кримінальні,
процесуальні і криміналістичні засади»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.16

«Використання комп’ютерних технологій при проведенні негласних слідчих
(розшукових) дій»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.17

«Показання з чужих слів в кримінальному процесі в контексті міжнародних стандартів»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.18

«Кримінальні процесуальні засади участі
захисника в судовому розгляді»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.19

«Предмет доказування при розслідуванні
кримінальних проваджень у сфері кіберзлочинності»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.20

«Законність та обгрунтованність рішень
суду на стадії підготовчого провадження
у кримінальному процесі»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.21

«Міжнародні стандарти дії кримінальнопроцесуального закону України в часі,

081 «Право»

Кримінального
процесу

джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу ди-

навчання
Аспірант
заочної
форми навчання
Аспірант

Радченко Н.М.

Баженова А.І.

Аспірант

Бєжанова А.В.

Ад’юнкт

Виходець Ю.О.

Ад’юнкт

Возіян В.А.

Аспірант

Гунченко О.В.

Аспірант

Довженко О.Ю.

Аспірант

Замкова Я.В.

Аспірант

Крюков В.О.
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просторі та за колом осіб»
3.2.22

«Кримінальні процесуальні гарантії прав
і законних інтересів осіб із психічними
та фізичними вадами»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.23

«Організація і тактика проведення
візуального спостереження оперативними підрозділами органів внутрішніх
справ»
«Процесуальний статус керівника органу
досудового розслідування»

12.00.09

Кримінального
процесу

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.24

3.2.25

«Використання спеціальних знань при
прийнятті процесуальних рішень на стадії досудового розслудування»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.26

«Слідчий експеримент: теоретичні та
процесуальні засади»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.27

«Особисте зобов’язання в системі запобіжних заходів»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.28

«Стандарти доказування у кримінальному процесі України»

081 «Право»

Кримінального
процесу

3.2.29

«Предмет доказування у кримінальних
провадженнях по злочинах, пов’язанних
з неправомірної вигодою»

081 «Право»

Кримінального
процесу

сертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант

Линник П.О.

Ад’юнкт
денної
форми
навчання
Ад’юнкт

Назаренко Д.В.

Пантелєєв С.М.

Аспірант

Садчікова К.А.

Ад’юнкт

Славинська М.А.

Аспірант

Стокич В.А.

Аспірант

Харітонова М.В.

Ад’юнкт

Шиманська Ж.В.
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«Особливості доказування привласнення
растрат або заволодіння чужим майном
шляхом зловживання особою своїм службовим становищем»
«Показання з чужих слів у кримінальному провадженні»

081 «Право»

Кримінального
процесу

12.00.09

Кримінального
процесу

3.2.32

«Корисливо-насильницька злочинність
неповонолітніх у Південному регіоні
України: сучасний стан за запобігання»

081 «Право»

Кримінального
права та кримінології

3.2.33

«Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення»

081 «Право»

Кримінального
права та кримінології

3.2.34

«Тактика побудови та перевірки криміналістичних версій під час досудового
розслідування»

12.00.09

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.35

«Технологія моделювання у судових
експертизах»

12.00.09

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.36

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

12.00.09

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.37

«Юридико-психологічні засади досудового розслідування злочинів, вчинених
неповнолітними у сфері незаконного оббігу наркотиків»

081 «Право»

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.30

3.2.31

Написання
І розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисерта ційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Написання
ІІ розділу дисерта ційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисерта ційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисерта ційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел

Аспірант

Янкова Л.Ю.

Аспірант
заочної
форми
навчання
Аспірант

Іванов В.І.

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

Вєтєва Н.В.

Луріс В.Г.

Трофіменко А.С.

Викл. каф.
Афонін Д.С.
Проданець Н.М.

Гриньова К.Г.
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3.2.38

«Виявлення та розслідування незаконного збуту товарів, предметів і речовин,
заборонених до оббігу»

081 «Право»

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.39

«Оперативне супроводження кримінальних проваджень на стадії судового розгляду»

081 «Право»

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.40

«Тактико-психологічні засади криміналістичного прогнозування у слідчій діяльності»

12.00.09

Криміналістики,
судової медицини та психіатрії

3.2.41

«Оперативно-розшукове забезпечення
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні»

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

3.2.42

«Оперативний пошук підрозділами
Національної поліції ознак злочинів,
пов'язаних з торгівлею людьми»

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

3.2.43

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

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

3.2.44

«Правові та організаційно-тактичні засади протидії крадіжкам вантажів на
залізничному транспорті оперативними
підрозділами ОВС»
«Організаційно-тактичні засади протидії
корисливо-насильницким злочинам відповідно іноземців (за матеріалами Кримінальної поліції Західних областей
України)»
«Проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинній діяльнос-

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

12.00.09

Оперативнорозшукової
діяльності

12.00.09

Оперативнорозшукової

3.2.45

3.2.46

Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
законодавчих
та наукових
джерел
Планується
захист дисертаційного дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисерта ційного
дослідження

Аспірант

Сокол Р.С.

Аспірант

Хаматов Д.О.

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

Теслюк І.О.

Готується тема Ад’юнкт
до затверзаочної

Левченко Р.В.

Мельнікова О.О.

Тіщенко Є.І.

Березовенко І.В.

Домніцак Р.В.

Вдовіченко О.М.
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ті»

діяльності

3.2.47

«Організаційно-правові засади діяльності Державної міграційної служби України»

12.00.07

3.2.48

«Адміністративно-правове регулювання
волонтерської діяльності в Україні»

12.00.07

3.2.49

«Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України»

12.00.07

3.2.50

«Адміністративний розсуд в діяльності
органів публічної адміністрації»

12.00.07

3.2.51

«Адміністративно-правове регулювання
містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування»

12.00.07

3.2.52

«Діяльність органів внутрішніх справ
України щодо забезпечення прав, свобод
та інтересів дитини (адміністративноправовий аспект)»
«Адміністративно-правове та
організаційне забезпечення охорони здоров’я в Україні»

12.00.07

3.2.54

«Адміністративно-правовий статус підрозділів превентивної дяльності Національної поліції України»

081 «Право»

3.2.55

«Адміністративна відповідальність за

081 «Право»

3.2.53

12.00.07

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
Адміністративного права та
адміністративного процесу
Адміністративного права та
адміністративного процесу
Адміністратив-

дження

форми
навчання
Опрацювання
Аспірант
законодавчих
заочної
та наукових
форми наджерел
вчання
Опрацювання
Аспірант
законодавчих
заочної
та наукових
форми наджерел
вчання
Опрацювання Аад’юнкт
законодавчих денної фота наукових
рми наджерел
вчання
Опрацювання
Аспірант
законодавчих
заочної
та наукових
форми наджерел
вчання
Опрацювання
Аспірант
законодавчих
заочної
та наукових
форми наджерел
вчання
Аспірант
Планується
захист дисер- заочної форми натаційного довчання
слідження
Завершення
Аспірант
дисертаційноденної
го дослідження
форми
навчання
Опрацювання
Аспірант
законодавчих
та наукових
джерел
Опрацювання
Аспірант

Максименко А.В.

Сірко В.С.

Медведенко Н.В.

Бааджи Н.А.

Шильник М.Є.

Дручек О.М.

Гомон Д.О.

Волокітенко І.О.

Гарсії Е.Ф.
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порушення водного законодавства України»
3.2.56

«Адміністративно-правові засади протидії нелегальній міграції в Україні»

081 «Право»

3.2.57

«Адміністративно-правове забезпечення
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні»
«Адміністративно-правові основи взаємодії Національної поліції України з
громадскістю 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»

3.2.61

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

081 «Право»

3.2.62

«Адміністративно-правове забезпечення
вантажних перевезень автомобільним
транспортом в Україні»

12.00.07

3.2.63

«Адміністративно-правове забезпечення
запобігання і протидії корупції спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС України»

12.00.07

3.2.58

3.2.59

3.2.60

081 «Право»

081 «Право»

081 «Право»

ного 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
Адміністративного права та
адміністративного процесу
Кібербезпеки та
інформаційногзабезпечення
Кібербезпеки та
інформаційногзабезпечення

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
Планується
захист дисертаційного дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження

Аспірант

Гончарова М.О.

Аспірант

Карпенко К.К.

Аспірант

Медведенко С.В.

Аспірант

Мізіна С.К.

Аспірант

Смаглій А.А.

Аспірант

Сорокіна С.І.

Здобувач

Фалатюк О.С.

Здобувач

Кершковський
Р.Ю.
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3.2.64

«Правові та психологічні особливості укладання угод про визнання винуватості в
кримінальному провадженні України»

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.65

«Юридико-психологічні засади профілактики правопорушень серед неповнолітніх органами Національної поліції»

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.66

«Правові та психологічні чинники ефективності надання охоронних послуг державними та недержавними структурами»

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.67

«Юридико-психологічні засади комунікативної компетентності суддів кримінальної колегії»

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.68

«Правові та психологічні засади діяльності присяжних в Україні»

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.69

«Юридико-психологічні засади досудового розслідування злочинів, вчинених
неповнолітніми з адитивною поведінкою»
«Юридико-психологічні засади реадаптації осіб, які вчинили рецедивні злочини в умовах пенітенціарної системи»

19.00.06

Психології та
педагогіки

19.00.06

Психології та
педагогіки

3.2.71

«Організація і тактика викриття та
розслідування крадіжок майна громадян
на об’єктах залізничного транспорту»

12.00.09

3.2.72

«Процесуальний порядок звільнення
особи від кримінальної відповідальності»

12.00.08

Адміністративної діяльності
ОВС та економічної безпеки
Кримінального
права та кримінології

3.2.70

Завершення
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Написання
І розділу дисертаційного дослідження
Написання
І розділу дисертаційного дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Опрацювання
законодавчих
та наукових

Аспірант
заочної форми навчання
Аспірант
заочної форми навчання
Ад’юнкт
денної форми навчання
Аспірант
заочної форми навчання
Аспірант
денної
форми навчання
Аспірант
заочної форми навчання
Аспірант
заочної форми навчання
Ад’юнкт
денноїформи навчання
Ад’юнкт
заочної
форми на-

Петросян Г.А.

Саакян К.А.

Бардова М.А.

Лапшинська Н.Б.

Султан К.А.

Ковальова О.М.

Корецький С.В.

Козієнко Т.П.

Марченко О.А.
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3.2.73

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

12.00.08

Кримінального
права та кримінології

3.2.74

«Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у регіонах України»

12.00.08

Кримінального
права та кримінології

3.2.75

«Кримінально-правові та кримінологічні
засади протидії шахрайствам, вчиненим
з використанням комп’ютерних мереж»

12.00.08

Кримінального
права та кримінології

3.2.76

«Кримінологічні засади запобігання незаконному обігу зброї у регіонах
України»

12.00.08

Кримінального
права та кримінології

3.2.77

«Кримінально-правові та кримінальновиконавчі засади звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням»

12.00.08

Кримінального
права та кримінології

3.2.78

«Національно-культурні об'єднання
Одеси у ІІ половині ХІХ — поч. ХХ ст.:
виникнення, склад та діяльність»

07.00.01

Державноправових
дисциплін

3.2.79

«Роль органів місцевого самоврядування
в реалізації етнонаціональної політики в
Україні»

12.00.02

Державноправових
дисциплін.

3.2.80

«Права іноземців на землі в Україні»

12.00.06

Цивільноправових
дисциплін

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

вчання
Аспірант
заочної
форми навчання
Аспірант
денної форми навчання
Ад’юнкт
заочної
форми навчання
Аспірант
заочної
форми навчання
Аспірант
заочної
форми навчання

Написання
ІV розділу дисертаційного
дослідження
Написання
ІІ розділу дисертаційного
дослідження
Робота над висновками
ІІ розділу дисертаційного
дослідження

Аспірант

Ст. викл. каф.
Македон В.В.

Аспірант

Ст. викл. каф.
Гопич М.К.

Аспірант

Викл. каф.
Будяченко О.М.

Бібік І.С.

Бурдега Р.В.

Лефтеров Л.В.

Михайлевська
Д.В.
Капленко Д.В.
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3.2.81

«Посвідчення заповітів посадовими
особами»

12.00.03

Цивільноправових
дисциплін

3.2.82

«Формування інформаційнокомуникативної компетентності майбутніх
юристів засобами мультимедійних технологій»

13.00.04

Іноземних мов

3.2.83

«Туреччина та Євросоюз: проблеми
вступу Туреччини до ЄС»

12.00.01

Іноземних мов

3.2.84

«Адміністративно-правове забезпечення
діяльності органів прокуратури»

12.00.07

Кібербезпеки та
інформаційногзабезпечення

Підготовка
матеріалу до
попереднього
захисту та наступного
публічного захисту роботи
Планується
захист дисертаційного дослідження
Планується
захист дисертаційного дослідження
Написання
ІІІ розділу дисертаційного
дослідження

Аспірант

Ст. викл. каф.
Нагорна Г.О.

Аспірант
ПНПУ
ім. К.Д.
Ушинського
Здобувач

Викл. каф.
Бочевар А.Г.

Здобувач

Викл. каф.
Ахмедова Є.Р
Євчук Т.В.

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів)
4.1

В рамках загальнокафедральної теми:
«Психолого-педагогічні основи правозастосовної діяльності»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
психології та педагогіки

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

Протягом
року

Керівники:
Зав. каф. к.ю.н.,
доц. Меркулова 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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4.2

В рамках загальнокафедральної теми:
«Проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинній діяльності»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
оперативнорозшукової
діяльності

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

Протягом
року

4.3

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
соціальноправових дисциплін

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

Протягом
року

ка Л.М., доц. каф.
к.психол.н. Смирнова О.М., доц. каф.
к.ю.н. Лузанова
Г.О., викл. каф. Добровольська О.О
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.
Керівники:
зав. каф.к.ю.н., доц.
Пащенко О.М.,
проф. каф. к.ю.н.,
доц. Маркіна Т.Г.,
доц. каф. к.ю.н. Сіряченко І.І., доц.
каф. к.ю.н. Антоненко О.А., доц.
каф. к.ю.н. Булах
І.Г., викл. каф. Герман О.С.
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4.4

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
господарськоправових дисциплін

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

4.5

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
кібербезпеки та
інформаційного
забезпечення

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

Протягом
року

Керівники:
зав. каф. к.ю.н.,
доц. Кострицький 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. Продайко С.В.
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., доц. Чернишова О.О., доц. каф.
к.ю.н. Журавель
М.В., доц. каф.
к.техн.н. Сіфоров
О.І., викл. каф. Деркач В.А., викл. каф.

37

4.6

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 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

4.7

В рамках загальнокафедральної теми:
«Удосконалення бойової, фізичної та тактико-спеціальної підготовки як фактор
підвищення професійної майстерності
працівників ОВС»

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи

Кафедра
тактикоспеціальної та
вогневої підготовки

Керування
науковим гуртком, підготовка курсантів та студентів до участі в
наукових та
науково-

Веселова Л.Ю., викл.
каф. к.ю.н., доц.
Ісаєнко М.М., викл.
каф. Мельнікова
О.О.
Протягом
Керівники:
року
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., викл. каф.
Луріс В.Г.
Протягом
Керівники:
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-
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курсантськостудентського
наукового
гуртка

практичних
заходах

4.8

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 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
філософії та
соціальногуманітарних
дисциплін

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

4.9

В рамках загальнокафедральної теми:
«Національно-демократичні перетворення
в Україні доби державної незалежності в

План проведення конференцій, семі-

Кафедра
українознавства

Керування
науковим гуртком, підго-

лаєв О.Т., доц. каф.
к.ю.н. Удренас Г.І.,
ст. викл. каф. Бахчеван Є.Ф., ст. викл.
каф. Ташматов В.А.,
доц. каф. к.ю.н., доц.
Ульянов А.І., викл.
каф. Жуковський
С.В., викл. каф. Головацький О.О., викл.
каф. Бурангулов А.В.,
викл. каф. Трояновський В.С.,
викл. каф.
Обухова Ю.В.
Протягом
Керівники:
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.,
проф. каф.
к.істор.н., доц. Савченко В.А., доц.
каф. к.філос.н., доц.
Гончарова Н.І.,
доц. каф. к.політ.н.
Пальшков К.Є., викл. каф. к.політ.н.
Варинський В.О.
Протягом
Керівники:
року
зав. каф. д.істор.н.,
проф. Цвілюк С.А.,
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контексті посткомуністичних правових
трансформацій»

нарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

товка курсантів та студентів до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

4.10

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
державноправових
дисциплін

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

Протягом
року

4.11

В рамках загальнокафедральної теми:
«Забезпечення прав і свобод людини в
сучасних умовах адміністративно-

План проведення конференцій, семі-

Кафедра
адміністративного права та адмі-

Керування
науковим гуртком, підго-

Протягом
року

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.
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.
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. Шаповалова 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. каф.
Македон В.В
Керівники:
зав. каф. к.ю.н.,
с.н.с. Ковальова
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4.12

правовими засобами»

нарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

ністративного
процесу

товка курсантів та студентів до участі в
наукових та
науковопрактичних
заходах

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

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
криміналістики,
судової медицини та психіатрії

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

Протягом
року

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. Денисова А.В., доц. каф.
к.ю.н. Пишна А.Г.,
доц. каф. к.ю.н. Томіна В.Ю., доц. каф.
к.ю.н. Ткаленко
О.М., викл. каф. Гомон Д.О., викл. каф.
Медведенко Н.В.
Зав. каф. к.ю.н. Заєць О.М., проф. каф.
д.ю.н., проф. Цільмак О.М., проф. каф.
к.ю.н., доц. Калаянова 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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4.13

В рамках загальнокафедральної теми:
«Забезпечення прав і свобод громадян в
адміністративній (поліцейській) діяльності
правоохоронних органів»

4.14

В рамках загальнокафедральної теми:
«Іноземна мова – мова професійного та
наукового спілкування»

4.15

В рамках загальнокафедральної теми:

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

Кафедра
адміністративної
діяльності ОВС
та економічної
безпеки

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

Протягом
року

Кафедра
іноземних мов

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

Протягом
року

План прове-

Кафедра

Керування

Протягом

с.н.с. Тарасенко Р.В.,
викл. каф. Ковальова
О.М., викл. каф.
Афонін Д.С.
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.
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. Драпалюк К.І., викл.
каф. Швелідзе Л.Д.,
викл. каф. Канцурова Н.І., викл. каф.
Антуф’єва В.А.,
викл. каф.
Бааджи Н.А.
Керівники:

42
«Актуальні проблеми досудового
розслідування»

4.16

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

4.17

В рамках загальноуніверситетської теми:

дення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2016 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

План прове-

кримінального
процесу

науковим гуртком, підготовка курсантів та студентів до участі в
наукових та
науковопрактичних
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. Лісніченко
Д.В.викл.каф.
Мудрецька Г.В.

Кафедра
цивільноправових дисциплін

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

Протягом
року

Кафедра

Керування

Протягом

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 Г.О.,
викл. каф. Будяченко О.М.
Керівники:
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«Теорія та практика побудови і розвитку
демократичної,соціальної, правової держави у контексті Євроінтеграції»

4.18

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

4.19

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

дення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантськостудентського
наукового
гуртка

План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 р.,
план роботи
курсантсько-

теорії та історії
держави і права

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

року

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

Кафедра
загальноправових та соціальногуманітарних
дисциплін
Херсонського
факультету
ОДУВС

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

Протягом
року

зав. каф. д.ю.н., доц.
Бабенко А.М., проф.
каф. д.ю.н., доц. Матвєєва 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.
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. 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.
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4.20

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

студентського
наукового
гуртка
План проведення конференцій, семінарів та круглих столів
ВНЗ України
на 2017 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

каф. к.філос.н.
Лєнь Т.В.
Протягом
року

Керівники:
Зав.каф.
к.ю.н., проф. Беніцький А.С., проф. каф.
к.тех.н., доц. Бараненко Р.В., проф. каф.,
к.ю.н. Юрій І.А.,
доц. каф., к.ю.н. Темніков О.В., доц. каф.,
к.тех.н., с.н.с. Шкарапата Я.Є., викл. каф.
Поляков В.С., викл.
каф. Галаган О.Я.

