
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова 

О.І. про підсумки літньої екзаменаційної сесії, практичної підготовки та 

державної атестації у 2019-2020 навчальному році  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу Сіфорова О.І. 

взяти до відома.  

2. Керівникам факультетів (Донченко О.А., Дулгер В.В., Медведенко С.В., 

Соловей О.М.), в.о. директора навчально-наукового інституту права та 

кібербезпеки Михайлову О.М. та керівникам кафедр університету: 

2.1. Забезпечити дистанційну форму навчання здобувачів вищої освіти; 

2.2. Науково-педагогічним працівникам посилити контроль за виконанням 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а під час дистанційного навчання 

застосовувати різноманітні індивідуальні методи проведення навчальних занять 

із застосуванням відповідних програм забезпечення (Zoom, WhatsApp, Telegram, 

Google Meet); 

2.3. Посилити контроль за веденням навчальної документації науково-

педагогічними працівниками; 

2.4. Продовжити практику залучення найбільш досвідчених працівників 

практичних підрозділів Національної поліції України до проведення навчальних 

занять із здобувачами вищої освіти в університеті та залучення їх до складу 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету доцента Берназа П.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року        м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

інформацію завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про 

затвердження індивідуальних планів аспірантів та ад’юнктів набору 2020 року,  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи: 

1.1. по кафедрі адміністративного права та адміністративного процесу: 

ад’юнкта денної форми навчання Довбуш Олени Григорівни. Тема 

дисертації: «Адміністративний нагляд поліції в Україні», спеціальність – 

081 Право. Науковий керівник: Денисова А.В., д.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Гданова Ізета Рустемовича. Тема 

дисертації: «Адміністративно-правові та організаційні засади деокупації 

Автономної Республіки Крим», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Денисова А.В., д.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Дубіни Олега Миколайовича. Тема 

дисертації: «Захист прав неповнолітніх, що притягаються до відповідальності за 

вчинення адміністративних правопорушень», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Веселова Л.Ю., к.ю.н.; 

аспіранта заочної форми навчання Кияна Дмитра Володимировича. Тема 

дисертації: «Адміністративно-правовий механізм вирішення спорів у сфері 

публічних закупівель в Україні», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Баранов С.О., к.ю.н., доцент;  

аспіранта заочної форми навчання Чех Лілії Леонідівни. Тема дисертації: 

«Правове регулювання провадження у справах про адміністративні 

правопорушення», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Крижановська 

О.В., к.ю.н., доцент; 

1.2. по кафедрі кібербезпеки та інформаційного забезпечення: 

ад’юнкта денної форми навчання Лифаря Олексія Миколайовича. Тема 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності підрозділів 

реагування патрульної поліції України», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Грохольський В.Л., д.ю.н., професор; 

аспіранта заочної форми навчання Гданової Діляри Рустемівни. Тема 

дисертації: «Інформаційне забезпечення дотримання прав і свобод людини та 

громадянина на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим», 

спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Форос Г.В., к.ю.н., доцент; 

1.3. по кафедрі кримінального права та кримінології: 



ад’юнкта денної форми навчання Кушнарьової Олени Борисівни. Тема 

дисертації: «Кримінальна відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого 

майна», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Конопельський В.Я., 

д.ю.н., професор; 

аспіранта денної форми навчання Агапової Каріни Вікторівни. Тема 

дисертації: «Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

молодіжними угрупованнями», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Конопельський В.Я., д.ю.н., професор; 

аспіранта денної форми навчання Стукаліної Ольги Віталіївни. Тема 

дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним 

актам у великих містах України», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Кулик Л.М., к.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Джелілової Мер'єм Аліївни. Тема 

дисертації: «Запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні», 

спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Бабенко А.М., д.ю.н., професор; 

аспіранта заочної форми навчання Мурадяна Гарегіна Рафаеловича. Тема 

дисертації: «Інститут випробування у кримінальному та кримінально-

виконавчому праві: теоретико-правові аспекти», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Резніченко Г.С., к.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Лало Владислави Леонідівни. Тема 

дисертації: «Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: кримінально-

правові та кримінологічні аспекти», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Меркулова В.О., д.ю.н., професор; 

аспіранта заочної форми навчання Матвієнка Олександра Вікторовича. 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у 

курортному регіоні півдня України», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Резніченко Г.С., к.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Погребної Катерини Федорівни. Тема 

дисертації: «Соціально-правова природа громадського контролю у сфері 

виконання покарань в Україні», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Конопельський В.Я., д.ю.н., професор; 

аспіранта заочної форми навчання Форсюка Максима Юрійовича. Тема 

дисертації: «Запобігання Національною поліцією порушенням правил безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Бабенко А.М., д.ю.н., професор; 

1.4. по кафедрі теорії та філософії права: аспіранта заочної форми навчання 

Березовенко Любові Сергіївни. Тема дисертації: «Юридичний проступок: 

загальнотеоретичне дослідження», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Матвєєва Л.Г., д.ю.н., доцент; 

1.5. по кафедрі кримінального процесу: 

аспіранта заочної форми навчання Горобця Євгена Вікторовича. Тема 

дисертації: «Оперативно-розшукове супроводження кримінальних проваджень 

щодо злочинів у сфері економіки», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Мудрецька Г.В., к.ю.н.; 

аспіранта заочної форми навчання Диби Олени Дмитрівни. Тема дисертації: 

«Проведення досудового розслідування корупційних злочинів детективами 



Національного антикорупційного бюро України», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Мудрецька Г.В., к.ю.н.; 

аспіранта заочної форми навчання Жовтана Юрія Валерійовича. Тема 

дисертації: «Доступ до матеріалів досудового розслідування: теорія і практика», 

спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Гловюк І.В., д.ю.н., професор; 

аспіранта заочної форми навчання Куліуша В’ячеслава Миколайовича. Тема 

дисертації: «Розслідування злочинів у сфері економіки, учинених із 

використанням інформаційних технологій», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Холостенко А.В., к.ю.н., доцент;  

аспіранта заочної форми навчання Луцюка Романа Петровича. Тема 

дисертації: «Доказування в кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-

транспортних пригод», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Берназ 

П.В., к.ю.н.; 

аспіранта заочної форми навчання Міщенко Дар’ї Ігорівни. Тема дисертації: 

«Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження 

за ініціативою сторони захисту», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Тетерятник Г.К., к.ю.н., доцент; 

аспіранта заочної форми навчання Раковича Максима Миколайовича. Тема 

дисертації: «Методика розслідування незаконного заволодіння транспортним 

засобом», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Мудрецька Г.В., к.ю.н.; 

аспіранта заочної форми навчання Степаняна Рубена Едуардовича. Тема 

дисертації: «Проведення аудіо- та відеоконтролю особи і місця в інтересах 

кримінального судочинства», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Тарасенко В.Є., д.ю.н., професор; 

1.6. по кафедрі адміністративної діяльності поліції: 

аспіранта заочної форми навчання Калюжної Євгенії Сергіївни. Тема 

дисертації: «Забезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики 

Європейського суду з прав людини», спеціальність – 081 Право. Науковий 

керівник: Корнієнко М.В., д.ю.н., доцент;  

аспіранта заочної форми навчання Капуляка Віталія Петровича. Тема 

дисертації: «Правове та організаційне забезпечення запобігання 

правопорушенням, що вчиняються дітьми», спеціальність – 081 Право. 

Науковий керівник: Корнієнко М.В., д.ю.н., доцент;  

аспіранта заочної форми навчання Семікоп Ніни Валеріївни. Тема 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної 

поліції України щодо захисту дітей від домашнього насильства», спеціальність – 

081 Право. Науковий керівник: Ковальова О.В., к.ю.н., старший науковий 

співробітник;  

1.7. по кафедрі криміналістики та психології: аспіранта заочної форми 

навчання Кононенка Юрія Сергійовича. Тема дисертації: «Методика 

розслідування державної зради», спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: 

Горбаньов І.М., к.ю.н., доцент, старший науковий співробітник; 

1.8. по кафедрі оперативно-розшукової діяльності: аспіранта заочної форми 

навчання Дороганова Євгенія Олександровича. Тема дисертації: «Оперативно-

розшукова протидія кримінальним правопорушенням, учиненим у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів та систем)», 

спеціальність – 081 Право. Науковий керівник: Хаммуді А.В., к.ю.н.. 



2. Керівникам кафедр університету забезпечити внесення змін до 

тематичних планів навчальних дисциплін, які викладаються в докторантурі та 

аспірантурі відповідно до затверджених тем дисертацій. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

4. СЛУХАЛИ 

інформацію проректора державного університету Берназа П.В. про ступінь 

ризику університету від провадження господарської діяльності у сфері вищої 

освіти,  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам структурних підрозділів: 

1.1. постійно слідкувати за наявністю та актуальністю інформації, розміщеної 

на офіційному сайті університету, відповідно до вимог чинного законодавства;  

1.2. упродовж листопада 2020 р. провести самоаналіз щодо усунення 

порушень, виявлених під час перевірок 2016, 2019 рр. та вжити заходів щодо 

недопущення подібних порушень. 

2. Начальнику навчально-методичного відділу Сіфорову О.І. підготувати 

листа до Державної служби якості освіти з поясненнями щодо невнесення до 

ЄДЕБО інформації про здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним 

замовленням у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а 

також інформації про науково-педагогічних працівників, які відряджені до 

закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання з підрозділів 

Національної поліції (поліцейських).  

3. Завідувачам кафедр при формуванні науково-педагогічного складу кафедри 

обмежити призначення на вакантні посади осіб за неосновним місцем роботи. 

4. Адміністратору ЄДЕБО постійно здійснювати контроль за наявністю та 

актуальністю інформації в ЄДЕБО. 

5. Про виконання указаних заходів доповісти на засіданні ректорату та 

навчально-методичної ради в листопаді 2020 р.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

5. СЛУХАЛИ: 

інформацію завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про 

внесення змін до графіка навчального процесу аспірантури 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Перенести педагогічну практику аспірантів другого курсу заочної форми 

навчання на період із 02 листопада до 13 листопада 2020 р., а також заліково-

екзаменаційну сесію на період з 16 листопада по 04 грудня 2020 р., з 

використанням дистанційних технологій. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 
 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

6. СЛУХАЛИ: 

інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про 

проведення попередньої експертизи та разового захисту дисертацій  

 

УХВАЛИЛИ: 

2. До 30 листопада 2020 р. організувати: 

2.1. на кафедрі кримінального права та кримінології проведення 

попередньої експертизи дисертації «Кримінальна відповідальність за 

зловживання службовою особою своїми повноваженнями: теоретико-правові та 

прикладні аспекти», підготовленої аспірантом Андрієшиним В.В.; 

2.2. на кафедрі кримінального процесу проведення попередньої експертизи 

дисертації «Застосування режиму відеоконференції у  кримінальному 

судочинстві», підготовленої випускницею аспірантури Бєжановою А.В.; 

2.3. на кафедрі кримінального процесу проведення попередньої експертизи 

дисертації «Використання комп’ютерних технологій при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій» (містить інформацію з обмеженим доступом), 

підготовленої випускником аспірантури Виходцем Ю.О.; 

2.4. на кафедрі адміністративного права та адміністративного процесу 

проведення попередньої експертизи дисертації «Адміністративно-правовий 

статус підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України», 

підготовленої аспірантом Волокітенком І.О.; 

2.5. на кафедрі оперативно-розшукової діяльності проведення попередньої 

експертизи дисертації «Теоретико-правові та організаційні засади 

оперативного пошуку злочинно-активних дій підрозділами кримінальної 

поліції» (містить інформацію з обмеженим доступом), підготовленої аспірантом 

Дьоровим С.Л.; 

2.6. на кафедрі кібербезпеки та інформаційного забезпечення проведення 

попередньої експертизи дисертації «Адміністративно-правові засади 

забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених 

у цифровій формі», підготовленої ад’юнктом Жоговим В.С.; 

2.7. на кафедрі адміністративного права та адміністративного процесу 

проведення попередньої експертизи дисертації «Адміністративно-правове 

забезпечення публічної безпеки i порядку підрозділами пpeвeнтивнoї діяльності 

Національної поліції України», підготовленої ад’юнктом Мусаєвою С.С. 

3. Для надання висновків про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертацій пропонується призначити таких рецензентів: 

3.1. по дисертації Андрієшина В.В.: 



- доктора юридичних наук, професора Бабенка А.М., 

- кандидата юридичних наук, доцента Гритенко О.А.; 

3.2. по дисертації Бєжанової А.В.: 

- доктора юридичних наук, доцента Корнієнка М.В., 

- кандидата юридичних наук, доцента Албула С.В.; 

3.3. по дисертації Виходця Ю.О.: 

- доктора юридичних наук, доцента Корнієнка М.В., 

- кандидата юридичних наук, доцента Тетерятник Г.К.; 

3.4. по дисертації Волокітенка І.О.: 

- доктора юридичних наук, професора Калаянова Д.П., 

- кандидата юридичних наук, доцента Зайця О.М.; 

3.5. по дисертації Дьорова С.Л.: 

- доктора юридичних наук, доцента Корнієнка М.В., 

- кандидата юридичних наук, доцента Зайця О.М.; 

3.6. по дисертації Жогова В.С.: 

- доктора юридичних наук, професора Ярмакі Х.П., 

- кандидата юридичних наук, доцента Зайця О.М.; 

3.7. по дисертації Мусаєвої С.С.: 

- доктора юридичних наук, професора Ярмакі Х.П., 

- кандидата юридичних наук, доцента Ізбаш К.С. 

4. Начальнику відділу організації наукової роботи до 30 листопада 2020 

року подати клопотання до Міністерства освіти і науки України про утворення 

спеціалізованої вченої ради університету для проведення разового захисту 

дисертації «Оперативне супроводження кримінальних проваджень на стадії 

судового розгляду», підготовленої аспірантом Хаматовим Д.О. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

7. СЛУХАЛИ: 

інформацію вченого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. 

про уточнення теми дисертаційного дослідження та зміну наукового 

керівника,  

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Музики С.С. в 

такій редакції: «Адміністративно-правовий режим конфіденційної інформації в 

Національній поліції України». Призначити науковим керівником по 

дисертаційному дослідженню д.ю.н., професора Ярмакі Х.П. 

3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Байова В. О. в 

такій редакції: «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-

розшукової протидії наркозлочинам, що вчиняються етнічними злочинними 

угрупованнями». Призначити науковим керівником по дисертаційному 

дослідженню к.ю.н., доцента Албула С.В. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

8. СЛУХАЛИ: 

інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про 

затвердження Положення про іменні (меморіальні) структурні підрозділи та 

аудиторії (інші приміщення) університету,  

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити Положення про іменні (меморіальні) структурні підрозділи та 

аудиторії (інші приміщення) університету. 

3. Ученому секретарю секретаріату Вченої ради Ісаєнку М.М. надати 

положення до відділенню комп’ютерного та програмного забезпечення для 

розміщення на офіційному веб-сайті університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Поліщука О.Г.  

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 
 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

9. СЛУХАЛИ: 

про рекомендацію до друку видань 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Рекомендувати до друку:  

- монографію «Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою: теорія 

і практика», підготовлену к.ю.н., доцентом Маковієм В.П. та к.ю.н. Сухаревою 

А.О.; 

- науковий фаховий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» № 

3 за 2020 рік; 

- науковий фаховий журнал « Юридичний бюлетень», № 14. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

30 жовтня 2020 року              м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

10. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова 

О.І. про зміни в організації освітнього процесу  

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Перенести на заліково-екзаменаційну сесію ІІ семестру 2020-2021 н. р. 

засвоєння навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» та заліку 

з неї, для 4-го курсу здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр, які 

здійснюють підготовку за державним замовленням на заочній формі навчання за 

системою «2+1». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова  

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 
 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 


