
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

підсумки зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

до відома.  

2. Керівникам факультетів (Дулгер В.В., Медведенко С.В., Горбаньов І.М., 

Соловей О.М., Громенко Ю.О.) та керівникам кафедр університету: 

2.1. Здійснювати контроль щодо своєчасного внесення змін до навчально-

методичних комплексів та висвітлення їх на сайті MIA: Освіта у разі зміни в 

законодавстві; 

2.2. Посилити контроль за якісним веденням навчальної документації науково-

педагогічними працівниками; 

2.3. Продовжити практику залучення найбільш досвідчених працівників 

практичних підрозділів Національної поліції України, а також інших майбутніх 

роботодавців до проведення навчальних занять із здобувачами вищої освіти в 

університеті. 

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 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника навчально-методичного відділу Сіфорова О.І. про 

об’єднання освітніх (професійних) програм здобувачів вищої освіти на 2020-2021 

навчальний рік та затвердження кандидатур гарантів освітніх програм і складу 

проєктних груп  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Об’єднати освітні (професійні) програми для першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти таким чином: 

2.1. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:  

- освітню (професійну) програму «Право (поліцейські)» об’єднати з освітньою 

(професійною) програмою «Право» з подальшою її назвою: освітня (професійна) 

програма «Право»; 

- освітню (професійну) програму «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» 

об’єднати з освітньою (професійною) програмою «Правоохоронна діяльність» із 

подальшою її назвою: освітня (професійна) програма «Правоохоронна діяльність». 

2.2. для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

- освітню (професійну) програму «Право (поліцейські)» об’єднати з освітньою 

(професійною) програмою «Право» з подальшою її назвою: освітня (професійна) 

програма «Право»; 

- освітню (професійну) програму «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» 

об’єднати з освітньою (професійною) програмою: «Правоохоронна діяльність» з 

подальшою її назвою: освітня (професійна) програма «Правоохоронна діяльність». 

3. Схвалити та затвердити склад проєктних груп та гарантів освітніх програм в 

університеті відповідно до додатку.  

4. Гарантам освітніх (професійних) програм першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 

«Правоохоронна діяльність» здійснити у місячний строк: 

4.1. обговорення проєктів освітніх (професійних) програм на кафедрах за 

напрямами прикладної орієнтації; 

4.2. оприлюднити для громадського обговорення проєкти освітніх 

(професійних) програм та врахувати пропозиції всіх зацікавлених сторін 

(стейкголдерів); 



4.3. розглянути проєкти освітніх (професійних) програм на навчально-

методичній раді та Вченій раді університету. 

5. У перехідний період формування нових освітніх (професійних) програм 

схвалити внесення змін до чинних навчальних планыв другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» для набору 

здобувачів вищої освіти 2020 року та відповідно до їх освітніх (професійних) 

програм: «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», «Правоохоронна діяльність».  

6. Керівникам факультетів та завідувачу відділення комп’ютерного та 

програмного забезпечення організувати проведення опитування стейкголдерів щодо 

їхніх позицій і потреб у реалізації освітніх програм.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. та проректора державного університету – декана 

Херсонського факультету Солов’я О.М. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

про переоформлення та анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності 

університету у сфері вищої освіти  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до відома. 

2. Анулювати ліцензії Одеського державного університету внутрішніх справ та 

Херсонського факультету університету на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти за спеціальностями 6.030401 «Правознавство» та 6.030402 «Правоохоронна 

діяльність». 

3. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти за освітніми програмами на відповідних рівнях вищої освіти за 

спеціальностями, для яких запроваджено додаткове регулювання та за якими 

фактично здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зі збереженням 

ліцензованого обсягу без проходження процедури ліцензування. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. та проректора державного університету – декана 

Херсонського факультету справ Солов’я О.М. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

про розгляд та затвердження змін до Положення про порядок визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, в університеті та Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в 

університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до відома.  

2. Затвердити внесення змін до Положення про порядок визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, в університеті та Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в 

університеті. 

3. Завідувачу відділення комп’ютерного та програмного забезпечення 

розмістити вказані положення на вебсайті. 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію декана факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції Дулгера В.В. та декана факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності Медведенка С.В. про присвоєння імені 

структурним підрозділам  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Присвоїти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції ім’я Олександра Одарія.  

2. Присвоїти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності ім’я Сергія Пригаріна. 

3. Декану факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

та декану факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

забезпечити діяльність іменних структурних підрозділів відповідно до Положення 

про іменні (меморіальні) структурні підрозділи та аудиторії (інші приміщення) 

Одеського державного університету внутрішніх справ, затвердженого на засіданні 

Вченої ради університету (протокол № 3 від 29.10.2020 р.). 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про організацію 

діяльності докторантури та аспірантури  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. У зв’язку з невиконанням індивідуального плану наукової роботи відрахувати 

з 01 березня 2021 року: 

ад’юнкта заочної форми навчання кафедри криміналістики та психології 

Бакуму В.М.; 

ад’юнкта заочної форми навчання кафедри кібербезпеки та інформаційного 

забезпечення Деркача В.А.  

2. Надати академічну відпустку з 01 березня 2021 року строком на один рік: 

аспіранту кафедри криміналістики та психології Казарян І.С.; 

аспіранту кафедри кримінального процесу Капіці А.А. 

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний 

навчальний план аспіранта 4-го курсу заочної форми навчання Могили В.С. за умови 

ліквідації академічної заборгованості протягом двох місяців. 

4. Завідувачу докторантури та аспірантури на підставі рішення спеціалізованої 

вченої ради ДФ 41.884.002 про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157, 

організувати видачу диплома доктора філософії Манойленко Крістіні Миколаївні. 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача юридичної клініки доцента Гритенко О.А. про 

затвердження Положення про юридичну клініку університету  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувача юридичної клініки Гритенко О.А. взяти до відома.  

2. Затвердити Положення про юридичну клініку університету. 

3. Завідувачам кафедр кримінального права та кримінології, адміністративного 

права та процесу, адміністративної діяльності поліції, цивільно-правових дисциплін, 

кримінального процесу, державно-правових дисциплін, конституційного та 

міжнародного права, трудового, земельного та господарського права до 11 березня 

2021 року надати завідувачеві юридичної клініки пропозиції щодо залучення 

підлеглих науково-педагогічних працівників до надання консультативних послуг у 

юридичній клініці університету. 

4. Завідувачу юридичної клініки спільно з начальником відділення 

комп’ютерного та програмного забезпечення вивчити можливості застосування 

інтерактивних методик надання юридичних консультацій. 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 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 

проведення попередньої експертизи та разового захисту дисертацій 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на кафедрі криміналістики та психології проведення попередньої 

експертизи дисертації «Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів», підготовленої ад’юнктом Оверченком 

Д.Г. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації призначити рецензентів: д.ю.н., професора Грохольського В.Л. та 

кандидата юридичних наук Геращенка О.С. 

2. Організувати на кафедрі кримінального права та кримінології проведення 

попередньої експертизи дисертації «Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів)», підготовленої аспірантом Старинцем Є.А. Для 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації призначити рецензентів: д.ю.н., професора Бабенка А.М.; к.ю.н., доцента 

Резніченко Г.С. 

3. Організувати на кафедрі кримінального процесу проведення попередньої 

експертизи дисертації «Розслідування злочинної діяльності злочинних угру-повань 

парамілітарного типу», підготовленої аспірантом Мартиненком Д.О. Для надання висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації призначити 

рецензентів: д.ю.н., професора Тарасенка В.Є.; к.ю.н., доцента Холостенка А.В. 

4. Начальнику відділу організації наукової роботи подати клопотання до МОН України 

про утворення спеціалізованої вченої ради університету для проведення разового захисту 

дисертації «Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені в цифровій формі», підготовленої ад’юнктом 

Жоговим В.С., у такому складі: голова ради – д.ю.н., доцент Денисова А.В.; рецензенти: 

д.ю.н., професор Ярмакі Х.П., к.ю.н., доцент Заєць О.М.; офіційні опоненти: д.ю.н., доцент 

Миколенко О.М., к.ю.н., доцент Кубаєнко А.В.  
 

Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 
  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Стратегії розвитку університету на 2021-2025 роки  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки.  

2. Керівникам структурних підрозділів університету: 

2.1. забезпечити виконання Стратегії; 

2.2. розробити робочий план імплементації Стратегії в діяльність 

підпорядкованих підрозділів. 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

уточнення теми дисертаційного дослідження та зміну наукового керівника  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити тему наукового дослідження на здобуття ступеня доктора 

філософії аспіранта кафедри адміністративного прав та адміністративного процесу 

Боксгорн А.В. в такій редакції «Адміністрування місцевих податків і зборів як об’єкт 

правового регулювання».  

2. Призначити кандидата юридичних наук, доцента Тетерятник Г.К. науковим 

керівником по дисертації аспіранта кафедри кримінального процесу Федорової А.Ю.  

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

11. СЛУХАЛИ: 

інформацію проректора державного університету – декана Херсонського 

факультету Солов’я О.М. про висунення монографії «Пенітенціарна система України: 

теоретико-прикладна модель» (автор Шкута О.О.) для участі в конкурсі на здобуття 

премії Президента України для молодих вчених 2021 року, на підставі результатів 

таємного голосування 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Висунути для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента 

України для молодих вчених 2021 року монографію «Пенітенціарна система 

України: теоретико-прикладна модель» завідувача кафедри професійних та 

спеціальних дисциплін, доктора юридичних наук, професора Шкути Олега 

Олеговича. 

2. Начальнику відділу організації наукової роботи до 26 лютого 2021 року 

підготувати необхідні документи та направити їх до секретаріату Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки. 

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 № 8 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 лютого 2021 року               м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

присвоєння звання Почесного професора Одеського державного університету 

внутрішніх справ, на підставі результатів таємного голосування 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Присвоїти звання «Почесний професор Одеського державного університету 

внутрішніх справ» директору Центру передових досліджень у сфері правоохоронних 

органів та системи безпеки Університету адміністративної служби в Баварії (ФРН), 

доктору політологічних наук Гольґеру Ніцшу.  

2. Присвоїти звання «Почесний професор Одеського державного університету 

внутрішніх справ» першому проректору державного університету, доктору 

юридичних наук, професору Володимиру Людвіговичу Грохольському.  

3. Заступнику начальника відділу кадрового забезпечення – завідувачу 

відділення соціально-гуманітарної роботи Слатвінському В.І. розмістити 

інформацію про Почесного професора Одеського державного університету 

внутрішніх справ Ніцша Г. та Почесного професора Одеського державного 

університету внутрішніх справ Грохольського В.Л. на відповідному стенді та на 

сайті університету. 

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 


