
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

10 лютого 2021 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 розгляд та затвердження змін до Положення про порядок виготовлення, видачу, 

облік та зразок форми документів про вищу освіту, зразок академічної довідки в 

університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до відома.  

2. Затвердити Положення про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок 

форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразок 

академічної довідки в університеті (зі змінами). 

3. Завідувачу відділення комп’ютерного та програмного забезпечення 

розмістити Положення про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок форм 

документів про вищу освіту (наукові ступені) в університеті на вебсайті 

університету. 

4. 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 № 7 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

10 лютого 2021 року               м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

2. СЛУХАЛИ: 

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

визначення складу наглядової ради університету  
 

УХВАЛИЛИ: 

2. Схвалити персональний склад наглядової ради університету:  

Босенко Володимир Володимирович, адвокат; 

владика Павло, єпископ Одеський і Балтський Православної церкви України; 

Джемілєв Мустафа, політичний та громадський діяч України, правозахисник; 

Дроздов Олександр Михайлович, адвокат, заслужений юрист України; 

Капустянський Михайло Вікторович, президент інвестиційної групи «Атланта»; 

Копиленко Олександр Любимович, академік Національної академії наук України, 

заслужений юрист України; 

Мороховський Вадим Вікторович, голова правління ПАТ «Банк Восток», 

заслужений економіст України; 

Сиротенко Анатолій Миколайович, начальник Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського; 

Шнайдер Станіслав Аркадійович, директор Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук 

України», заслужений діяч науки і техніки України; 

Яковлєва Діана Віталіївна, адвокат; 

Яровий Сергій Анатолійович, перший заступник Міністра внутрішніх справ України. 

3. Ученому секретарю секретаріату Вченої ради Ісаєнку М.М. до 15 лютого 2021 

р. підготувати документи для затвердження персонального складу наглядової ради 

Міністерством внутрішніх справ України.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

Аброськіна В.В.  
 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 
 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

10 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ліквідацію структурних підрозділів університету  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. взяти 

до відома.  

2. Уважати за доцільне ліквідацію: 

2.1. науково-дослідної лабораторії з проблемних питань протидії 

наркозлочинності; 

2.2. ательє відділу матеріального забезпечення. 

3. Начальнику відділу кадрового забезпечення Данєляну Е.Ш. до 15 лютого 2021 р. 

забезпечити підготовку пропозицій щодо внесення змін до штатного розпису 

університету (реорганізацію) та їх направлення до МВС. 

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 


