
  

 

СХВАЛЕНО              

на засіданні Вченої ради Одеського державного          

університету внутрішніх справ           

протокол № 6  від 27.12.2016 р.          

                
 

Звіт 

про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ за 2016 рік 
 

№ 

з\п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник та 

підстави 

НД та ДКР 

Заклади, які брали 

участь у розробленні 

НД і ДКР, форма 

координації роботи 

Форми реалізації 

НД і ДКР 

Термін 

проведення 

НД і ДКР 

(місяць, 

рік) 

Керівники та 

виконавці, їх 

посади, наукові 

ступені та 

вчені звання 

Примітка 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

1.1. Посібники 

1.1.1. Навчально-методичні посібники 
1.1. 

1.1 

«Земельне право: 

схеми та таблиці» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Навчально-

методичний 

посібник 

- 06. 

2016 

Викл. каф.  

Будяченко О.М. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.1. 

1.2 

«Історія та культура 

України 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

теорії та історії 

держави і права 

Навчально-

методичний 

посібник 

12. 

2016 

07. 

2016 

Проф. каф. 

к.істор.н., доц.  

Тарасенко Л.Б. 

Вик., друк. 

1.1.2. Навчальні посібники 
1.1. 

2.1 

«Екологічне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник 

- 03. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Маковій В.П. 

у співавторстві 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.1. «Збірник Ініціативне Кафедра Навчальний - 04. Зав. каф. к.ю.н., Вик. поза 
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2.2 кросвордів з 

цивільного та 

сімейного права» 

дослідження цивільно-правових 

дисциплін 

посібник 

 

2016 доц. Маковій В.П., 

ст. викл. Нагор-

на А.О. 

планом, друк. 

1.1. 

2.3 

«Екологічне право 

(в схемах)» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Альбом схем. 

Навчальний 

посібник 

- 03. 

2016 

Доц. каф. 

к.ю.н., доц. 

Середницька І.А. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.1. 

2.4 

«Земельне право 

України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

соціально-правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник 

 

- 07. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Пащенко 

О.М., доц. каф. 

к.ю.н.  

Ріпенко А.І. 

Вик. поза 

планом, друк 

1.1. 

2.5 

«Природоресурсне 

право України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

соціально-правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник 

 

- 12. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Пащенко 

О.М., доц. каф. 

к.ю.н.  

Сіряченко І.І.,  

к.ю.н., доцент  

Бондар Л.О. 

Вик. поза 

планом 

1.1. 

2.6 

«Теоретичні і прак-

тичні проблеми 

кваліфікації злочи-

нів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального пра-

ва та кримінології 

Навчальний 

посібник 

 

- 12. 

2016 

Проф..каф. к.ю.н., 

доц. Собко Г.М., 

проф..каф. к.ю.н., 

доц. Плужнік О.І. 

Вик. поза 

планом, друк 

1.1. 

2.7 

«Цивільний процес 

у схемах і  

таблицях» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник (електр.) 

- 12. 

2016 

Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Андрієнко 

І.С. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.1. 

2.8 

«Цивільне право: 

елементарний курс  

(2 частина)» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Навчальний 

посібник  

12. 

2016 

10. 

2016 

Зав. каф.к.ю.н., 

доц. 

Маковій В.П., 

проф. каф. к.ю.н. 

Резніченко С.В., 

проф. каф. к.ю.н. 

Кузніченко О.В., 

доц к.ю.н. доц.. 

Кісель В.Й., 

ст.вик.Даниленко 

С.К., проф. каф. 

Вик., друк. 
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к.ю.н., доц. Андрі-

єнко І.С., доц 

к.ю.н. доц..Мирза 

С.С., доц к.ю.н. 

доц.. Середницька 

І.А., доц к.ю.н. 

доц.. Церковна 

О.В., ст.вик. Наго-

рна А.О., вик. Бу-

дяченко О.М. 

1.1. 

2.9 

«Цивільне законо-

давство України в 

умовах адаптації до 

приватного права 

ЄС» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Навчальний посібник 

 

- 12. 

2016 

Проф. каф. к.ю.н. 

Резніченко С.В, за 

заг. ред.. Є.О. Ха-

ритонова, К.Г. Не-

кіт 

Вик. поза 

планом, друк 

1.2. Підручники 
1.2.

1 

«Міграційне 

право України» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального пра-

ва та кримінології; 

кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

кафедра адміністра-

тивного права та 

адміністративного 

процесу 

Підручник - 01. 

2016 

Проф. каф. КПтаК 

к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І., 

проф. каф. КІЗ 

д.ю.н., проф. Гро-

хольський В.Л., 

зав. каф. ЦПД 

к.ю.н., доц. 

Маковій В.П., 

проф. каф. АП та 

АП к.ю.н., доц. 

Коропатов О.М. у 

співавторстві. 

За заг.ред. д.ю.н. 

В.В. Ковальської 

Вик. поза 

планом, друк 

1.2.

2 

«Історія політичної 

думки» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Підручник 

 

05. 

2016 

05. 

2016 

Доц. каф. 

к.політ.н. Пальш-

ков К.Є. у 

співавторстві з 

Алексєєнко І.В., 

Вик., друк. 
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Андрущенко Т.В., 

Бабкіной О.В. та 

ін. За заг. ред. 

Н.М. Хоми 

1.2.

3 

«Цивільний процес 

України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

господарсько-

правових  

дисциплвін 

Підручник 

 

- 04. 

2016 

Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Дрішлюк В.І. 

та ін. / за заг. ред. 

Р.М.Мінченко, 

І.В. Андронова 

Друк., вик. 

поза планом 

1.2.

4 

«Кримінальне пра-

во України  

(Загальна частина)» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

теорії та історії 

держави і права, 

кафедра криміналь-

ного права та кри-

мінології; 

кафедра професій-

них та спеціальних 

дисциплін Херсон-

ського факультету 

ОДУВС 

Підручник 

 

04. 

2016 

11. 

2016 

Зав. каф.ТІДП 

д.ю.н., доц. 

Бабенко А.М., 

Стрельцов Є.Л. 

та ін. / за заг. ред. 

д.ю.н., професора 

Меркулової В.О., 

д.ю.н., доцента 

Конопельського 

В.Я., Щирська 

В.С. 

Вик., 

готується до 

друку 

1.3. Монографії 
1.3.

1 

«Симон Петлюра: 

науково-популярне 

видання» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Мемуари, біографія 

(видання друге, ви-

правлене і доповнене) 

- 05. 

2016 

Проф. каф. 

к.істор.н., доц. 

Савченко В.А. 

Вик., друк. 

1.3.

2 

«Комунікативний 

етикет працівників 

поліції» 

План 

НД і ДКР 

кафедр 

Кафедра 

українознавства, 

кафедра іноземних 

мов 

Монографія 03. 

2016 

08. 

2016 

Всі виклачі кафед-

ри українознавства 

спільно з кафед-

рою іноземних мов 

Вик., друк. 

1.3.

3 

«Україна і «Русс-

кий мир». Важкий 

досвід. Співісну-

вання: від «братсь-

кого союза» до не-

нависті і масової 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

українознавства 

Монографія - 06. 

2016 

Зав. каф. д.істор.н., 

професор 

Цвілюк С.А. 

Вик. поза 

планом, друк 
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українофобії: Істо-

ричні нариси та  

наукова публіцис-

тика» 

1.3.

4 

«Час вибору:  

виклики  

інформаційної  

епохи» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Колективна 

монографія 

- 10. 

2016 

Зав. каф. 

д.філос.н., проф. 

Надибська О.Я. / 

за заг. ред.  

О.А. Івакіна,  

Д.В. Яковлева 

Вик. поза 

планом, друк 

1.4. Методичні рекомендації 
1.4.

1 

«Адміністративне 

право», 

«Кримінальне пра-

во», «Цивільне пра-

во» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Програма Державного 

екзамену з норматив-

них навчальних 

дисциплін підготовки 

фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр», 

галузі знань 0304 

«Право» 

- 05. 

2016 

Викл. каф. 

Будяченко О.М. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

2 

«Адміністративна 

діяльність 

Національної 

поліції України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністра- 

тивної діяльності 

ОВС та економічної 

безпеки 

 

Програма комплекс-

ного державного ек-

замену з дисципліни 

- 04. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Шеле-

хов А.О., доц. каф. 

к.ю.н. 

Кубаєнко А.В. у 

співавторстві з 

Тацієнко В.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

3 

Щодо написання та 

оформлення курсо-

вих робіт здобува-

чами вищої освіти 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації 

- 04. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Мирза С.С. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

4 

Щодо написання та 

оформлення ди-

пломних робіт здо-

бувачами вищої 

освіти 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації 

- 04. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Церков-

на О.В. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 
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1.4.

5 

«Кримінальне 

право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального пра-

ва та кримінології 

Методичні вказівки 

щодо підготовки та 

написання курсових 

робіт з навчальної 

дисципліни для 

студентів, курсантів 

та слухачів ОДУВС 

04. 

2016 

04. 

2016 

Доц. каф. 

к.ю.н., доц. 

Кулик Л.М. 

Вик. поза 

планом, на-

дано до  

друку 

1.4.

6 

«Історія вчень про 

державу і право» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

державно-правових 

дисциплін 

Навчально-методичні 

матеріали з 

навчальної 

дисципліни 

02. 

2016 

02. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Балта-

джи П.М., ст. викл. 

каф. Македон В.В. 

Вик., друк. 

1.4.

7 

«Транспортне  

право» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

господарсько-

правових дисциплін 

Навчально-методичні 

матеріали 

04. 

2016 

04. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Продайко С.В. 

Вик., друк. 

 

1.4.

8 

«Адміністративне 

право» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

адміністративного 

права та адміністра-

тивного процесу 

Методичні рекомендації 

по проведенню 

семінарських та прак-

тичних занять з навча-

льної дисципліни  

03. 

2016 

03. 

2016 

Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Рудой К.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Баранов С.О. 

Вик., друк. 

1.4.

9 

«Щодо впрова-

дження тренінгових  

занять в освітній 

процес вищого  

навчального  

закладу» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

теорії та історії 

держави і права, 

кафедра адміністра-

тивного права та 

адміністративного 

процесу 

Методичні 

рекомендації 

- 07. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н. 

Берендєєва А.І., 

зав. каф. к.ю.н., 

с.н.с.  

Ковальова О.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

10 

«Торгове право» План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

господарсько-

правових дисциплін 

Навчально-методичні 

матеріали 

10. 

2016 

10. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Журвель А.В., 

у співавторстві з 

Кужко О.С. 

Вик., друк.. 

 

1.4.

11 

«Кримінальне  

право. Особлива 

частина» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального пра-

ва та кримінології 

Методичні матеріали 

для підвищення ква-

ліфікації спеціалістів-

ибухотехніків з на-

вчальної дисципліни 

«Кримінальне  

- 09. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Гритенко 

О.А., 

проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І. 

Вик. поза 

планом 
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право. Особлива ча-

стина» 

 

1.4.

12 

«Право 

інтелектуальної 

власності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні рекомен-

дації для підготовки 

до семінарських за-

нять та виконання са-

мостійної роботи 

- 03. 

2016 

Проф. каф. 

к.ю.н.  

Резніченко С.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

13 

«Цивільне та 

сімейне право  

(частина 1)» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні рекомен-

дації для підготовки 

до семінарських за-

нять та виконання са-

мостійної роботи 

- 09. 

2016 

Зав. каф.к.ю.н., 

доц. 

Маковій В.П., 

проф.. каф. к.ю.н. 

Резніченко С.В., 

доц.. к.ю.н. доц.. 

Церковна О.В 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

14 

«Цивільне та 

сімейне право  

(частина 2)» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні рекомен-

дації для підготовки 

до семінарських за-

нять та виконання са-

мостійної роботи 

- 09. 

2016 

Зав. каф.к.ю.н., 

доц. 

Маковій В.П., 

проф.. каф. к.ю.н. 

Резніченко С.В., 

доц к.ю.н. доц.. 

Кісель В.Й., 

ст.вик.Даниленко 

С.К. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

15 

«Цивільне та 

сімейне право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні рекомен-

дації щодо завднь на 

самостійну роботу та 

підготовки до семі-

нарських занять 

- 09. 

2016 

Зав. каф.к.ю.н., 

доц. 

Маковій В.П., доц 

к.ю.н. доц. Мирза 

С.С. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.4.

16 

«Цивільне та 

сімейне право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні рекомен-

дації для підготовки 

до семінарських за-

нять та виконання са-

мостійної роботи (для 

курсантів та слухачів 

в межах здобуття 

освітньо-

- 09. 

2016 

Зав. каф.к.ю.н., 

доц. 

Маковій В.П., 

проф.. каф. к.ю.н. 

Резніченко С.В., 

ст.вик. Нагорна 

А.О. 

Вик. поза 

планом, друк. 
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кваліфікаційного рів-

ня бакалавр за напря-

мком «Правознавст-

во»). Частина 1 

1.4.

17 

«Cybercrime» План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

іноземних мов 

Методичні рекомен-

дації з англійської 

мови 

09. 

2016 

09. 

2016 

Зав. каф. к.філол.н., 

доц. Мітіна О.М., 

доц. каф. к.псих.н., 

доц. Ростомова 

викл. каф. 

Швелідзе Л.Д., 

Караваєва Т.Л. 

Вик., друк. 

1.4.

18 

«Теоретичні основи 

доказування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

кримінального  

процесу 

Навчально-методичні  

рекомендації  

09. 

2016 

08. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Варчук О.Г., ст. 

викл. каф. к.ю.н. 

Хаммуді А.В., ст. 

викл. каф. 

Поліщук О.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В., викл. каф. 

Лісніченко Д.В.. 

Вик. 

1.4.

19 

«Кримінальний 

процес» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

кримінального  

процесу 

Навчально-методичні  

рекомендації 

09. 

2016 

08. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Варчук О.Г., ст. 

викл. каф. к.ю.н. 

Хаммуді А.В., ст. 

викл. каф. 

Поліщук О.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

Вик. 
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доц. Холостенко 

А.В., викл. каф. 

Лісніченко Д.В.. 

1.5. Довідкові видання 
1.5.

1 

Житловий кодекс 

України 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Науково-практичний 

коментар 

- 03. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Мирза С.С. у 

співавторстві з Ка-

вуном С.М., 

Клюєвим О.М., 

Стародубце-

вим А.А. та ін. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

1.5.

2 

Митний кодекс 

України 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-правових 

дисциплін 

Науково-практичний 

коментар 

- 03. 

2016 

Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Калая-

нов Д.П. у 

співавторстві. За 

заг. ред. Додіна 

Є.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

1.5.

3 

Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення 

Міністерство  

юстиції  

України 

Кафедра 

державно-правових 

дисциплін 

Науково-практичний 

коментар 

- 10. 

2016 

Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Калая-

нов Д.П. у співав-

торстві. За заг. ред. 

Пєткова С.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.6. Інше 
1.6.

1 

«The Historical 

Chronology of Free 

Masonry in Ukraine» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

філософії  

та соціально-

гуманітарних дис-

циплін 

Спеціальний випуск 

незалежного культу-

рологічного часопису 

«Ї» 

12. 

2015 

01. 

2016 

Проф. каф. 

к.істор.н., доц. 

Савченко В.А. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

1.6.

2 

Збірник задач з 

кримінального  

права. Загальна  

частина 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

кримінального  

права та криміноло-

гії 

Збірник задач 11. 

2016 

12. 

2016 

Проф.. каф., д.ю.н., 

проф.. Меркулова 

В.О., проф.. 

каф.,к.ю.н., доц.. 

Гритенко О.А., 

проф. каф., к.ю.н., 

доц. Собко Г.М., 

Вик., друк. 
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ст. вик. каф.  

Чекмарьова І.М. 

1.7. Дослідно-конструкторські роботи 
1.7.

1 

Пристрій  

відеоспостереження 

шифр «Перископ» 

План 

НД і ДКР 

науково-

дослідної 

лабораторії, 

Управління 

Південного 

територіального 

об’єднання 

Національної 

гвардії України 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності навчаль-

но-наукового 

інституту заочного 

та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

Дослідний зразок 06. 

2016 

06. 

2016 

Зав. НДЛ к.ю.н., 

доц. Ульянов О.І., 

наук. співроб. 

Квітка Л.А. 

 

Вик. 

Досдідний 

зразок при-

строю «Пе-

рископ» 

передано за-

мовнику для 

дослідної 

експлуатації. 

(Лист про пе-

редачу від 

06.06.2016 

№1386) та 

отримано ві-

дгук (лист від 

07.11.2016  

№ 2024) 

1.7.

2 

Пристрій 

відеоспостереження

шифр «Перископ» 

План 

НД і ДКР 

науково-

дослідної 

лабораторії, 

Одеський науко-

во-дослідний 

експертно-

криміналістичний 

центр МВС 

України 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності навчаль-

но-наукового 

інституту заочного 

та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

Участь у дослідній 

експлуатації лабора-

торного зразка 

06. 

2016 

06. 

2016 

Зав. НДЛ к.ю.н., 

доц. Ульянов О.І., 

наук. співроб. 

Квітка Л.А. 

 

Вик. Відгук 

про дослідну 

експлуатацію 

ОНДЕКЦ 

МВС України 

від 

06.06.2016 

№19/116-

8517 

1.7. 

3 

Приціл 

телевізійний для 

вогнепальної зброї 

«Мигдаль-2АКГ» 

План 

НД і ДКР 

науково-

дослідної 

лабораторії, 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності навчаль-

Розробка лаборатор-

ного зразка 

11. 

2016 

11. 

2016 

Зав. НДЛ к.ю.н., 

доц. Ульянов О.І., 

наук. співроб. 

Квітка Л.А. 

 

Вик. 
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Управління 

Південного 

територіального 

об’єднання 

Національної 

гвардії України 

но-наукового 

інституту заочного 

та 

дистанційного 

навчання 

ОДУВС 

1.8. Наукові статті 
1.8.

1 

В рамках  

загальнокафедральної 

теми: 

«Іноземна мова – 

мова професійного 

та наукового  

спілкування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

іноземних мов 

Підготовлено 

9 наукових статей, 

36 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.філол.н., доц. 

Мітіна О.М., доц. каф. 

к.псих.н., доц. Ростомо-

ва Л.М., ст. викл. каф. 

Драпалюк К.І., ст. викл. 

каф. Бочевар А.Г., викл. 

каф. Ахмедова Е.Р., 

викл. каф. 

Шульгіна Т.Г., викл. 

каф. Швелідзе Л.Д., 

викл. каф.  

Мельник П.В., 

викл. каф. Бааджи Н.А., 

викл. каф.Антуф’єва 

В.А. 

Вик. 

1.8.

2 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Державотворення 

в Україні: проблеми 

та перспективи 

правового забезпе-

чення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

державно-правових 

дисциплін 

Підготовлено 

10 наукових статей, 

25 тез доповідей 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н., проф. 

Калаянов Д.П., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Ярмакі В.Х., проф. каф. 

к.політ.н., доц. 

Мошак О.В., доц. каф. 

к.політ.н., доц. Юрчен-

ко М.М., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Афанасен-

ко С.І., доц. каф. к.ю.н., 

с.н.с. Шаповалова І.О.,  

ст. викл. каф.  

Гопич М.К., ст. викл. 

каф. Македон В.В., 

Вик. 
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викл. каф. Бібік І.С. 

1.8.

3 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Державотворення 

в Україні: проблеми 

та перспективи 

правового забезпе-

чення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

господарсько-

правових дисциплін 

Підготовлено 

12 наукових статей, 

13 тез доповідей 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Кострицький І.Л., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Дрішлюк В.І., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Продай-

ко С.В., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Журавель А.В., 

доц. каф. к.ю.н. Дубен-

ко О.М., викл. каф. 

Нікуліна Н.А. 

Вик. 

1.8.

4 

 

В рамках загально-

кафедральної теми: 

«Державотворення 

в Україні: проблеми 

та перспективи 

правового забезпе-

чення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

соціально-правових 

дисциплін 

Підготовлено 

13 тез доповідей 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М., доц. 

каф. к.ю.н. 

Сіряченко І.І., доц. 

каф. к.ю.н. Антоненко 

О.А., доц. каф. к.ю.н. 

Гоштинар С.Л., викл. 

каф. Герман О.С. 

Вик. 

1.8.

5 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Теорія та практика 

побудови і розвитку 

демократичної, 

соціальної, 

правової держави у 

контексті 

Євроінтеграції» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

теорії та історії 

держави і права 

Підготовлено 

12 наукових статей, 

40 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н., доц. 

Бабенко А.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Матвєєва Л.Г., проф. 

каф. д.ю.н., доц. Маг-

новський І.Й., проф. 

каф. к.істор.н., доц.  

Тарасенко Л.Б.,  доц. 

каф. к.ю.н. Берендєє-

ва А.І., доц. каф. к.ю.н. 

Небеська М.С., ст. викл. 

каф. Шевчук В.В. 

Вик. 

1.8.

6 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Вплив інтеграцій-

них тенденцій на 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Підготовлено 

15 фахових статтей, 

53 тези доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н, доц. 

Маковій В.П., проф. каф. 

к.ю.н., проф. 

Резніченко С.В., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Вик. 
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розвиток націона-

льного права в 

контексті 

гуманізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

Кузніченко О.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Мир-

за С.С., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Кісель В.Й., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Андрієнко І.С., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Середниць-

ка І.А., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Церковна О.В., ст. 

викл. каф. Данилен-

ко С.К., ст. викл. каф. 

Нагорна Г.О., викл. каф. 

Будяченко О.М. 

1.8.

7 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Національно-

демократичні пере-

творення в Україні 

доби державної 

незалежності в 

контексті 

посткомуністичних 

правових 

трансформацій» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

українознавства 

Підготовлено 

2 наукові статті, 

21 тезу доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

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., доц. 

каф. к.істор.н., доц. Та-

расенко Л.Б. 

Вик. 

1.8.

8 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Професійна 

підготовка 

курсантів вищих 

навчальних 

закладів МВС 

України до дій в 

екстремальних 

ситуаціях» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної підготовки 

Підготовлено 

2 наукові статті, 

14 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Домніцак В.В., ст. 

викл. каф. Волоши-

нов А.А., ст. викл. каф. 

Ком’яга А.В., ст. викл. 

каф. Проскурня Є.Є., 

ст. викл. каф. Носко-

ва Т.І., ст. викл. каф. 

Трішин К.О., ст. викл. 

каф. Коломієць Ю.М., 

викл. каф. Сквор-

Вик. 
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цов А.В., викл. каф . 

Карапет’янц С.І. 

1.8.

9 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Cоціально-

гуманітарні  

пріорітети 

правоохоронної 

діяльності у  

контексті  

реформаційних 

процесів в Україні» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Підготовлено 

12 наукових статтей, 

40 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. д.філос.н., 

проф. Надибська О.Я., 

проф. каф. к.істор.н., 

доц. Савченко В.А., 

проф. каф. д.філос.н., 

проф. Ямчук П.М., 

проф. каф. д.філос.н., 

проф. Гансова Е.А., 

доц. каф. к.філос.н., 

доц. Гончарова Н.І., 

доц. каф. к.політ.н. 

Пальшков К.Є., викл. 

каф. к.політ.н., доц. 

Ростецька С.І., викл. 

каф. к.політ.н. 

Варинський В.О., ст. 

лаборант каф. Геба Г.І. 

Вик. 

1.8.

10 

В рамках загально-

університетської 

теми: «Пріоритетні 

напрямки розвитку 

реформування  

правоохоронних ор-

ганів в умовах роз-

гортання демокра-

тичних процесів у 

державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Відділ  

організації  

наукової роботи  

Підготовлено 

3 наукові статті, 

6 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Нач. відділу Домбро-

ван Н.В., провідний 

наук. співроб. 

д.психол.н., проф. Мо-

роз Л.І., ст. наук. спів-

роб. Лазаренко М.М., 

наук. співроб. Славін-

ська І.В., наук. співроб. 

Саакян К.А. 

Вик. 

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

2.1. Підручники 
2.1.

1 

«Криміналістичні 

засоби та методи 

розкриття та 

розслідування  

правопорушень» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

Підручник з іл. 09. 

2016 

06. 

2016 

Проф. каф. д.ю.н., 

проф. Цільмак О.М. 

у співавторстві з 

д.ю.н., проф. 

Користін О.Є., 

Вик., друк 
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д.ю.н., проф. Шап-

тала О.С., к.ю.н., 

доц. Талалай Д.В. 

2.2. Посібники 

2.2.1. Навчально-методичні посібники 
2.2. 

1.1 

 

«Стройова 

підготовка 

правоохоронців. 

Методика прове-

дення практичних 

занять» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної та вогневої 

підготовки 

Херсонського фа-

культету Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Навчально-

методичний 

посібник для науково-

педагогічного складу, 

працівників відділів 

організації служби, 

керівників підрозділів 

перемінного складу та 

курсантів ВНЗ МВС 

України 

06. 

2016 

06. 

2016 

Зав. каф. к.пед.н., 

доц. Вайда Т.С. 

Вик., друк. 

2.2.2. Навчальні посібники 
2.2. 

2.1 

«Основи оператив-

но-розшукової 

діяльності (Серія: 

Теорія і практика 

ОРД)» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Навчальний 

посібник з іл. 

04. 

2016 

04. 

2016 

Перший проректор 

ОДУВС к.ю.н., доц. 

Албул С.В., зав. 

каф. к.ю.н., доц. 

Андрусенко С.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Мукоіда Р.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Ноздрін Д.О. За заг. 

ред. С.В. Албула 

Вик., друк. 

2.2. 

2.2 

«Реалізація прин-

ципу диференціації 

та індивідуалізації 

виконання покарань 

у кримінально-

виконавчій 

діяльності України» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального пра-

ва та кримінології 

Навчальний 

посібник 

02. 

2016 

02. 

2016 

Проф. каф. д.ю.н., 

доц. Конопельсь-

кий В.Я. у 

співавторстві з Кол-

бом О.Г., Джу-

жою О.М., Савчен-

ком А.В. та ін. За 

заг.ред. д.ю.н., проф. 

О.Г. Колба та  

Вик. поза 

планом, друк. 
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О.М. Джужи 

2.2. 

2.3 

«Основи  

кримінального  

аналізу» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра  

оперативно-

розшукової  

діяльності, 

кафедра криміналі-

стики,судової ме-

дицини та психіат-

рії, 

кафедра криміналь-

ного процесу, 

кафедра кібербез-

пеки та інформа-

ційного забезпечен-

ня 

Посібник 

з елементами тренінгу 

06. 

2016 

06. 

2016 

Перший проректор 

ОДУВС к.ю.н., доц. 

Албул С.В., у 

співавторстві з 

д.ю.н., проф. 

Користін О.Є., к.ю.н. 

Ісмайлов К.Ю., 

к.ю.н., доцент  

Заєць О.М., к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

к.ю.н., доцент, с.н.с. 

Горбаньов І.М. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

2.4 

«Протидія  

злочинам у  

бюджетній сфері» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра  

оперативно-

розшукової  

діяльності 

Навчальний 

посібник 

06. 

2016 

10. 

2016 

Перший проректор 

ОДУВС к.ю.н., доц. 

Албул С.В., у 

співавторстві з 

д.ю.н., проф.  

Тарасенко В.Є., 

д.ю.н., проф.  

Шаптала О.С 

Вик., друк. 

 

2.2.

2.5 

«Прийоми затри-

мання та конвою-

вання» 

Ініціативне 

дослідження  

Кафедра 

спеціальної 

фізичної  

підготовки, 

кафедра 

спеціальної 

фізичної та вогневої 

підготовки 

Херсонського фа-

культету Одеського 

державного 

університету 

Посібник 08. 

2016 

08. 

2016 

Старший викладач 

кафедри СФ та ВП 

ОДУВС  

Кузнєцов О.І., у 

співавторстві з 

Домніцак В.В., 

Коломієць Ю.М., 

Проскурня Є.Є. 

Вик. поза 

планом, друк. 
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внутрішніх справ 

2.2. 

2.6 

«Особливості мето-

дики розслідування 

кримінальних пра-

вопорушень у сфері 

інтелектуальної 

власності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра  

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

Навчальний 

посібник з  

інтерактивними  

елементами 

09. 

2016 

11. 

2016 

Проф. каф. к.ю.н., 

доцент, с.н.с.  

Горбаньов І.М. 

Вик., друк. 

 

2.3. Методичні рекомендації 
2.3.

1 

«Попередження та 

розкриття злочинів, 

вчинених особами 

ромської націона-

льності» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Методичні 

рекомендації 

 

03. 

2016 

03. 

2016 

Проф. каф. 

д.ю.н., проф. 

Саакян М.Б. 

Вик., друк. 

2.3.

2 

«Практичне вико-

ристання прицілів 

«Мигдаль 2 АК» 

План 

НД і ДКР 

науково-

дослідної 

лабораторії згідно 

Доручення МВС 

України 

Науково-дослідна 

лабораторія з 

проблемних питань 

правоохоронної 

діяльності навчаль-

но-наукового 

інституту заочного 

та дистанційного 

навчання 

ОДУВС, 

кафедра тактико-

спеціальної та  

вогневої підготовки 

Методичні 

рекомендації 

06. 

2016 

06. 

2016 

Зав. НДЛ к.ю.н., 

доц. Ульянов О.І. 

наук. співроб. 

НДЛ Квітка Л.А., 

доц. каф. ТСПВ 

к.ю.н., доц. Конєв 

О.Ю., викл. каф. 

ТСПВ Бахчеван 

Є.Ф. 

 

Вик., друк. 

2.3.

3 

«Відшкодування 

шкоди, завданої не-

законними рішен-

нями, діями чи без-

діяльністю органів, 

що здійснюють 

оперативно-

розшукову та пре-

вентивну діяльність 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Типові методичні 

рекомендації для  

проведення 

семінарського заняття 

у формі тренінгу 

- 05. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., 

доц. Мирза С.С. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 
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та досудове 

розслідування за 

цивільним  

правом» 

2.3.

4 

«Особливості про-

ведення допиту 

свідка, потерпілого 

під час досудового 

розслідування в су-

довому засіданні» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Методичні 

рекомендації для ви-

користання у нав-

чальному процесі з 

підготовки студентів, 

слухачів, курсантів 

вищих юридичних 

навчальних закладів 

та у практичній 

діяльності 

Національної поліції 

України 

- 03. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостен-

ко А.В., доц. каф. 

к.ю.н. Варчук О.Г., 

ст. викл. каф. 

к.ю.н. 

Хаммуді А.В. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 

2.3.

5 

«Оперативно-

розшукова протидія 

злочинам проти 

власності у районі 

проведення  

антитерористичної 

операції» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Методичні 

рекомендації 

10. 

2016 

10. 

2016 

Перший проректор 

ОДУВС к.ю.н., доц. 

Албул С.В., у 

співавторстві з 

Никифорчук Д.Й., 

Шендрик В.В., 

Поливода В.В., 

Цуцкурідзе М.С. 

Вик., друк. 

2.3.

6 

«Самостійна підго-

товка курсантів, 

студентів із навча-

льних дисциплін 

«Фізична підготов-

ка» та «Фізичне ви-

ховання» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

спеціальної  

фізичної підготовки 

Методичні 

рекомендації 

- 05. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. 

Домніцак В.В., ст. 

викл. каф. 

Ком’яга А.В., 

викл. каф.  

Скворцов А.В. 

Вик. поза 

планом, друк. 

2.3.

7 

«Порядок зберіган-

ня транспортних 

засобів, які визнані 

речовими  

доказами» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Методичні 

рекомендації для ви-

користання у нав-

чальному процесі з 

підготовки студентів, 

- 10. 

2016 

Викл. каф.  

Мудрецька А.В.. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 
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слухачів, курсантів 

вищих юридичних 

навчальних закладів 

та у практичній 

діяльності 

Національної поліції 

України 

2.3.

8 

«Особливості  

розслідування неза-

конного переправ-

лення осіб через  

державний кордон» 

ГСУ НП України Кафедра 

кримінального 

процесу,  

кафедра криміналі-

стики,судової  

медицини та  

психіатрії 

 

Методичні 

рекомендації для ви-

користання у нав-

чальному процесі з 

підготовки студентів, 

слухачів, курсантів 

вищих юридичних 

навчальних закладів 

та у практичній 

діяльності 

Національної поліції 

України 

- 10. 

2016 

Ст. викл. каф. КП 

к.ю.н. 

Хаммуді А.В., 

проф. каф. КСМП 

к.ю.н., доц., с.н.с. 

Горбаньов І.М., 

доц. каф. КСМП 

к.ю.н., доц. Янко-

вий М.О., викл. 

каф. КСМП  

Афонін Д.С. 

 

Вик. поза 

планом,  

надано до 

друк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

9 

«Алгоритм дій 
працівника  

патрульної поліції 
на місці події» 

Патрульна  

поліція ГУНП в 

Одеській обл. 

Кафедра 

криміналістики, 

судової  

медицини та  

психіатрії 

Методичні  

рекомендації  

- 03. 

2016 

Викл. каф.  

Афонін Д.С. 

 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

 

 

2.3.

10 

«Досудове  

слідство» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

кримінального  

процесу 

Навчально-методичні  

рекомендації 

09. 

2016 

08. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Варчук О.Г., ст. 

викл. каф. к.ю.н. 

Хаммуді А.В., ст. 

викл. каф. 

Поліщук О.В., 

Вик. 
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проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В., викл. каф. 

Лісніченко Д.В.. 

2.3.

11 

«Проблемні питан-

ня кримінального 

процесуального  

законодавства» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

кримінального  

процесу 

Навчально-методичні  

рекомендації 

09. 

2016 

08. 

2016 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Варчук О.Г., ст. 

викл. каф. к.ю.н. 

Хаммуді А.В., ст. 

викл. каф. 

Поліщук О.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В., викл. каф. 

Лісніченко Д.В.. 

Вик. 

2.4. Монографії 
2.4.

1 

«Формування полі-

тики протидії кри-

мінальним право-

порушенням в 

Україні (оператив-

но-розшуковий  

аспект)» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпе-

ки 

Монографія 12. 

2015 

11. 

2016 

Проф. каф. д.ю.н., 

проф.  

Водько М.П. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

 

 

 

 

2.4.

2 

«Адміністративно 

правове забезпе-

чення діяльності 

органів публічної 

адміністрації щодо 

попередження на-

сильства в сім’ї  

відносно дітей» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

процесу 

 

 

Монографія - 09. 

2016 

Проф. каф. д.ю.н., 

проф. Ярмакі Х.П., 

проф. каф. д.ю.н., 

доц. Катеричук 

І.П., доц. каф. 

к.ю.н., Ткаленко 

О.М. 

Вик. поза 

планом, друк. 

 

2.4.

3 

«Економічна безпе-

ка підприємства в 

План 

НД і ДКР 

Кафедра 

криміналістики,  

Монографія - 09. 

2016 

Зав. каф. КСМП 
к.ю.н., доц. Заєць 

Вик., друк. 
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умовах рейдерських 

загроз» 

кафедри 

 

судової медицини 

та психіатрії 

 

 

О.М. у співавторс-
тві з 

Бурбело О.А., Ра-

мозанов С.К.,  

Гудіма Т.С., Кузь-

менко О.М. / за  

наук. ред.  

О.А. Бурбело,  

С.К. Рамозанова 

2.4.

4 

«Особливості 

розслідування ви-

крадення вантажів 

на залізничному 

транспорті, вчинені 

організованими 

групами» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних  

дисциплін  

Херсонського  

факультету ОДУВС  

 

Монографія 04. 

2016 

11. 

2016 

Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Дундич Л.В. 

Вик.,  

надано до 

друк. 

 

2.5. Довідкові видання 

2.5.

1 

«Оперативно-

розшукова  

діяльність» 

ГУНП в Одеській 

області 

Кафедра 

оперативно-

розшукової  

дільності 

Термінологічний  

словник 

05. 

2016 

08. 

2016 

Перший проректор 

ОДУВС к.ю.н., доц. 

Албул С.В. 

Вик., друк. 

 

2.6. Наукові статті 
2.6.

1 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Забезпечення прав 

і свобод людини в 

сучасних умовах 

адміністративно-

правовими засоба-

ми» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Підготовлено 

17 наукових статей, 

44 тези доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., с.н.с. 

Ковальова О.В., 

проф. каф. д.ю.н., 

доц. Катеринчук І.П., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Ярмакі Х.П., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Коропа-

тов О.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Рудой К.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. Ба-

ранов С.О., доц. каф. 

Вик. 
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к.ю.н., доц. 

Аносєнков А.А., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Ізбаш К.С., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисова А.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Пишна А.Г., викл. 

каф. Домброван 

Н.В., доц.. каф. 

к.ю.н. 

Томіна В.Ю., доц.. 

каф. к.ю.н. Ткаленко 

О.М., викл. каф. Го-

мон Д.О., викл. каф. 

Медведенко Н.В. 

2.6.

2 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Психолого-

педагогічні основи 

правозастосовної 

діяльності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

Підготовлено 

13 наукових статей, 

16 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Меркулова Ю.В., 

проф. каф. 

д.психол.н., проф. 

Яковенко С.І., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Матієнко Т.В., доц. 

каф. к.психол.н. 

Прудка Л.М., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Пасько О.М., викл. 

каф. Добровольсь-

ка О.О., ст. лаборант 

Петросян Г.А. 

Вик. 

2.6.

3 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Удосконалення 

бойової, фізичної та 

тактико-спеціальної 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

Підготовлено 

15 наукових статей, 

31 теза доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. 

Кузнєцов В.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Kонєв О.Ю., доц. 

каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., доц. 

Вик. 
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підготовки як фак-

тор підвищення 

професійної 

майстерності 

працівників ОВС» 

каф. к.політ.н., доц. 

Ніколаєв О.Т., доц. 

каф. к.ю.н. Удренас 

Г.І., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Ульянов А.І., ст. 

викл. каф. Бахче-

ван Є.Ф., ст. викл. 

каф. Ташматов В.А., 

ст. викл каф. Коцюба  

С.М., викл. каф. Бу-

рангулов А.В., викл. 

каф. Трояновсь-

кий В.С., викл. каф. 

Головацький О.О., 

викл. каф. Обухова 

Ю.В., викл. каф.  

Жуковський С.В. 

2.6.

4 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Теоретичні та 

практичні проблеми 

протидії 

злочинності: 

кримінально-

правові та 

кримінологічні 

апекти» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кримінального  

права та 

кримінології 

Підготовлено 

20 наукових статей, 

38 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Гритенко О.А., проф. 

каф. д.ю.н., доц. Ко-

нопельський В.Я., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Меркуло-

ва В.О., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Плужнік 

О.І., доц. каф. к.ю.н., 

доц.  Загороднюк 

С.О., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Ворон-

цов А.В., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Ку-

лик Л.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Соб-

ко Г.М., ст. викл. 

каф. Чемарьова І.М., 

викл. каф. Лисейце-

Вик. 
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ва В.Г. 

2.6.

5 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Актуальні  

проблеми  

досудового 

розслідування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Підготовлено 

6 наукових статтей, 

18 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Варчук О.Г., ст. 

викл. каф. к.ю.н. 

Хаммуді А.В., ст. 

викл. каф. 

Поліщук О.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Холостенко 

А.В., викл. каф. 

Лісніченко Д.В. 

Вик. 

2.6.

6 

В рамках 

загальноуніверсите

тської теми: 

«Правові та управ-

лінські засади  

кіберзлочинності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Підготовлено 

11 наукових статтей, 

42 тези доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н. 

Ісмайлов К.Ю., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Грохольсь-

кий В.Л., проф. каф. 

д.техн.н., доц. Бал-

товський О.А., проф. 

каф., к.ю.н., доц. Фо-

рос Г.В., доц. каф. 

к.пед.н., доц. Коса-

ревська О.В., доц. 

каф. к.техн.н. 

Сіфоров О.І., доц. 

каф. к.техн.н., доц. 

Пядишев В.Г., викл. 

каф. к.ю.н., доц. 

Ісаєнко М.М., викл. 

каф. Мельнікова 

О.О., викл. каф. Ле-

фтеров Л.В., викл. 

каф. к.ю.н. Небеська 

Вик. 
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М.С., викл. каф. Ве-

селова Л.Ю. 

2.6.

7 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Проблеми опера-

тивно-розшукової 

протидії 

організованій 

злочинній 

діяльності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Підготовлено 

11 наукових статей, 

39 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Андрусенко С.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Албул С.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Мукоіда Р.В., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Саакян М.Б., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Любчик В.Б., доц. 

каф. к.ю.н. 

Ноздрін Д.О., доц. 

каф. к.ю.н.  

Поляков Є.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Мишко В.В. 

Вик. 

2.6.

8 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми: 

«Криміналістичне 

забезпечення 

розслідування 

кримінальних пра-

вопорушень» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

Підготовлено 

23 наукові статі, 

22 тези доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Заєць О.М., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Цільмак О.М., 

проф. каф. 

д.ю.н., проф. 

Тарасенко В.Є., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. 

Калаянова Л.В.,  

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Горбаньов І.М., 

доц. каф. д.ю.н., 

с.н.с. Тарасен-

ко Р.В., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Янко-

вий М.О., доц. каф. 

к.ю.н., с.н.с. 

Вик. 
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Калаянова О.Д., 

викл. каф. Ковальо-

ва О.М., 

викл. каф. 

Афонін Д.С., ст. 

лабор. каф. Прода-

нець Н.М. 

2.6.

9 

В рамках 

загальнокафедральн

ої теми:  

«Забезпечення прав 

і свобод громадян в 

адміністративній 

(поліцейській) 

діяльності право-

охоронних органів» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпе-

ки 

Підготовлено 

11 наукових статей, 

26 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Шелехов А.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Корнієнко М.В., доц. 

каф. к.ю.н. 

Кубаєнко А.В., доц. 

каф. к.ю.н. Романь-

ко П.С., доц. каф. 

к.ю.н. Сумський 

С.А., викл. каф. 

Крижановська О.В., 

викл. каф. Козієнко 

Т.П. 

Вик. 

2.6. 

10 

В рамках 

загальноуніверсите

тської теми: 

«Пріоритетні на-

прямки розвитку та 

реформування пра-

воохоронних орга-

нів в умовах роз-

гортання демокра-

тичних процесів у 

державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

11 наукових статей, 

19 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н., 

проф. 

Беніцький А.С., доц. 

каф. к.техн.н., с.н.с. 

Шкарапата Я.Є., 

проф. каф. к.техн.н., 

доц. Бараненко Р.В., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Дундич Л.В., 

викл. каф. Щирсь-

ка В.С., викл. каф. 

Поляков В.С.,  

Бочковий О.В.,доц. 

каф. к.ю.н. Темніков 

О.В., д.політ.н., 

проф.. Семенченко 

Вик. 
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Ф.Г. 

2.6. 

11 

В рамках 

загальноуніверситет

ської теми: 

«Пріоритетні на-

прямки розвитку та 

реформування право-

охоронних органів в 

умовах розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної та вогневої 

підготовки 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

4 наукових статті, 

20 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.псих.наук 

Лапчук В.С,  

доц. каф. к.пед.н., 

доц. Вайда Т.С., 

доц. каф. к.ю.н.  

Степаненко В.В., ст. 

викл. каф. 

Кузнєцов О.І., 

викл. каф. 

Голенко Н.М. 

Вик. 

2.6. 

12 

В рамках 

загальноуніверсите

тської теми: 

«Пріоритетні на-

прямки розвитку та 

реформування пра-

воохоронних орга-

нів в умовах роз-

гортання демокра-

тичних процесів у 

державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

загальноправових 

та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

11 наукових статей, 

19 тез доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. 

Жильцов О.Л., проф. 

каф. д.пед.н., проф. 

Бутенко В.Г., проф. 

каф. к.психол.н. Лап-

чук В.С., доц. каф. 

к.ю.н. Грицюк А.Г., 

доц. каф. к.пед.н., 

доц. Бовдир О.С., 

доц. каф. к.істор.н. 

Федорченко О.В., 

доц. каф. к.філос.н. 

Лєнь Т.В., доц. каф. 

к.ю.н. Бондар В.В., 

доц. каф. к.істор.н., 

доц. Камінська 

О.А., ст. викл. каф. 

Киселевич І.В., 

викл. каф. Прень-

ко Я.О. 

Вик. 

Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

3.1. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук 
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№ 

п/п 

Тема дисертаційного дослідження Шифр 

спеціальності 

Кафедра Стан 

підготовки 

Форма 

навчання 

П.І.Б. 

дисертанта, посада 

3.1.1 «Тактика запобігання вчинення 

злочинів на залізничному транспорті 

оперативно-розшуковими та 

кримінально-процесуальними засоба-

ми» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

ІІ розділ 

 

Здобувач Проф. каф. 

к.ю.н., доц.  

Баранов С.О. 

3.1.2 «Адміністративно-правове забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ як 

суб’єктів міжнародної безпеки» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

IIІ розділ  Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Рудой К.М. 

3.1.3 «Становлення і розвиток інституту 

участі недержавних суб'єктів у 

правоохоронній діяльності в Україні 

(теорія та практика)» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

ІІІ розділ  Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Коропатов О.М. 

3.1.4 «Реалізація державної гендерної 

політики в Україні (адміністративно-

правовий аспект)» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

ІІІ розділ  Здобувач Доц. каф. к.ю.н., 

с.н.с. 

Ковальова О.В. 

3.1.5 «Адміністративно-правові засади 

підготовки кадрів для правоохоронних 

органів України» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

ІІІ розділ  Здобувач Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Ізбаш К.С. 

3.1.6 «Теоретико-правові та організаційні ос-

нови адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади України» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративнго 

процесу 

І-ІІ розділ  Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисова А.В. 

3.1.7 «Взаємодія ОВС з іншими правоохо-

ронними органами України у сфері 

протидії злочинності: питання теорії та 

практики» 

12.00.07 Державно-правових 

дисциплін 

ІІ розділ  Здобувач Проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Ярмакі В.Х. 

3.1.8 «Теоретико-правові основи 

розвідувальної функції оперативно-

розшукової діяльності органів 

внутрішніх справ» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Підготовка  

до захисту  

Здобувач Перший проректор 

університету 

к.ю.н., доц. 

Албул С.В. 

3.1.9 «Обмеження конституційних прав гро- 12.00.09 Кримінального ІІ розділ  Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 
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мадян і заходи процесуального примусу 

у кримінальному процесі» 

процесу доц. Смоков С.М. 

3.1. 

10 

«Криміналістичні та організаційно-

тактичні основи розслідування 

злочинів, пов’язаних із неправомірною 

вигодою» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

ІІ розділ  Здобувач Проф. каф. к.ю.н. 

Холостенко А.В. 

3.1. 

11 

«Процесуальні та організаційні основи 

кримінального провадження в умовах 

надзвичайних правових режимів» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

І розділ  Здобувач Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Янковий М.О. 

3.1. 

12 

«Правові та психологічні засади 

професійної готовності слідчих» 

19.00.06 Психології 

та педагогіки 
Підготовка до 

захисту  

Здобувач Доц. каф. к.ю.н. 

Пасько О.М. 

3.1. 

13 

«Юридико-психологічні основи 

кримінального провадження на підставі 

угод» 

 

19.00.06 Психології 

та педагогіки 

ІІ розділ  Здобувач Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Меркулова Ю.В. 

3.1. 

14 

«Земельні правовідносини в Україні» 

 

12.00.06 Соціально-правових 

дисциплін 

Підготовка  

наукових  

статей 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М. 

3.1. 

15 

«Інтеграційний курс України до ЄС та 

його історичне значення в процесі дер-

жавотворення» 

23.00.04 Українознавства 

 

ІІ розділ  Здобувач Доц. каф., 

к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І. 

3.1. 

16 

«Концепція жертви у сучасній 

філософсько-правовій парадигмі» 

09.00.03 Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

ІІ розділ  Здобувач Доц. каф. к.філос.н., 

доц. Гончарова Н.І. 

3.1. 

17 

«Політична практика анархістського 

руху в Україні 1903 – 1929 рр» 

07.00.02 Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Загальне 

редагування 

тексту 

дисертаційного 

дослідження 

Здобувач Проф. каф. 

к.іст.н, доц. 

Савченко В.А. 

3.1. 

18 

«Транзитивність у правовій сфері: за-

гальнотеоретичне дослідження» 

12.00.01 Теорії та історії дер-

жави і права 
Захист 

дисертаційного 

дослідження 

Здобувач проф. каф. к.ю.н., 

доц. Матвєєва Л.Г. 

3.1. 

19 

«Злочини проти громадської безпеки: 

проблеми законодавства, теорії та 

практики» 

12.00.08 Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Плужнік О.І. 
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джерел 

3.1. 

20 

«Кримінально-правові та 

кримінологічні основи протидії 

психічному насильству» 

12.00.08 Кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ  Здобувач Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Собко Г.М. 

3.1. 

21 

«Інститут причетності до злочину в 

кримінальному праві України» 

12.00.08 Професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Підготовка до 

захисту  

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Беніцький А.С. 

3.1. 

22 

«Міжнародно-правові проблеми  

діяльності поліції ООН в зонах  

міжнародних операцій з підтримання 

миру та безпеки» 

12.00.11 Кібербезпеки та  

інформаційного за-

безпечення 

Завершення 

тексту 

дисертаційного 

дослідження 

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 Шифр 

спеціальності 

Кафедра Стан 

підготовки 

Форма 

навчання 

П.І.Б. 

дисертанта, посада 

3.2.1. «Інформаційне забезпечення службо-

во-бойової діяльності ОВС 

(організаційні, тактичні та нормативно-

правові засади)» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

Відрахований 

 

Здобувач Павленко Н.А. 

 

3.2.2 «Організаційно-правові основи опера-

тивно-розшукового забезпечення 

службово-бойової діяльності ОВС під 

час виникнення надзвичайних ситуацій 

соціального характеру» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

ІІІ розділ  Здобувач Лукаш П.М. 

3.2.3 «Службово-бойова діяльність 

спеціальних підрозділів Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Здобувач Волошинов А.А. 

 

3.2.4 «Службово-бойова діяльність снай-

перських груп сил охорони правопо-

рядку МВС України (організаційно- 

правові і тактичні аспекти)» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

І розділ Здобувач Викл. каф. 

Обухова Ю.В. 

 

3.2.5 «Організація і тактика проведення 21.07.05 Тактико-спеціальної І розділ  Аспірант Говоров О.В. 
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спеціальних операцій у протидії зло-

чинам проти основ національної  

безпеки України» 

та вогневої 

підготовки 

заочної 

форми 

навчання 

 

3.2.6 «Взаємодія Державної прикордонної 

служби України з правоохоронними 

органами при здійсненні службово-

бойової діяльності» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Пастернак І.М. 

 

3.2.7 «Світовий досвід та правове забезпе-

чення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 
Відрахований 

 

Здобувач Могорян І.І. 

 

3.2.8 «Виявлення під час досудового про-

вадження причин та умов, які сприяли 

його вчиненню» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 
Захист 

дисертаційног

о дослідження 

Здобувач Десятник А.А. 

 

3.2.9 «Тимчасове вилучення майна як дер-

жавно-правовий примус» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

 

Підготовка до 

захисту 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Горошко В.В. 

3.2.10 «Показання з чужих слів у 

кримінальному провадженні» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Іванов В.І. 

3.2.11 «Організація і тактика розслідування 

заподіяння тілесних ушкоджень щодо 

працівників поліції» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

ІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Малиновська О.Д. 

3.2.12 «Організаційно-тактичні засади прове-

дення спостереження за особою, річчю 

або місцем при виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопо-

рушень» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Глущенко І.В. 

3.2.13 «Використання конфіденційного 

співробітництва у кримінальному 

процесі» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

І розділ  Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Стріжук В.В. 

3.2.14 «Правові та організаційно-тактичні за-

сади вилучення майна на стадії досу-

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

Ад’юнкт 

заочної 

Викл.каф. 

Лісніченко Д.В. 
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дового розслідування» та наукових 

джерел 

форми 

навчання 

3.2.15 «Забезпечення змагальності сторін на 

стадії досудового розслідування» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Радченко Н.М. 

3.2.16 «Особливості розслідування вбивств, 

учинених у сільській місцевості» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 
Відрахований 

 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Килимник В.А. 

3.2.17 «Організація і тактика проведення 

візуального спостереження оператив-

ними підрозділами органів внутрішніх 

справ» 

12.00.09 Кримінального  

процесу 

І розділ  Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Назаренко Д.В. 

3.2.18 «Застосування відеоконференції у 

кримінальному судочинстві: криміна-

льні процесуальні і криміналістичні 

засоби» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Бєжанова А.В. 

3.2.19 «Арешт майна як захід забезпечення 

кримінального провадження» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Баженова А.І. 

3.2.20 «Використання компютерніх техноло-

гій при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Виходець Ю.О. 

3.2.21 «Показання з чужих слів в криміналь-

ному процесі в контексті міжнародних 

стандартів» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Возіян В.А. 

3.2.22 «Кримінальні процесуальні засади  

участі захисника в судовому розгляді» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гунченко О.В. 

3.2.23 «Предмет доказування при розсліду-

ванні кримінальних проваджень 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

Аспірант Довженко О.Ю. 
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 у сфері кіберзлочинності» та наукових 

джерел 

3.2.24 «Законність та обґрунтованість рішень 

суду на стадії підготовчого прова-

дження у кримінальному процесі» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Замкова Я.В. 

3.2.25 «Міжнародні стандарти дії криміналь-

ного процесуального закону України в 

часі, просторі та за колом осіб» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Крюкова В.О. 

3.2.26 «Кримінальні процесуальні гарантії 

прав і законних інтересів осіб із психі-

чними та фізичними вадами» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Линник П.О. 

3.2.27 «Процесуальний статус керівника  

органу досудового розслідування» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт Пантелеєв С.М. 

3.2.28 «Використання спеціальних знань при 

прийнятті процесуальних рішень на 

стадії досудового розслідування» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Садчікова К.А. 

3.2.29 «Слідчий експеримент: теоритечні та 

процесуальні засади» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт Славинська М.А. 

3.2.30 «Особисте зобов’язання в системі  

запобіжних заходів» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Стокич В.А. 

3.2.31 «Стандарти доказування у криміналь-

ному процесі України» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Харітонова М.В. 

3.2.32 «Предмет доказування у кримінальних 

провадженнях по злочинах, пов’язаних 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

Ад’юнкт Шиманська Ж.В. 
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з неправомірною вигодою» та наукових 

джерел 

3.2.33 «Особливсоті доказування привлас-

нення, розтрати або заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання особою 

своїм службовим становищем» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Янкова Л.Ю. 

3.2.34 «Тактичні засади побудови та 

перевірки криміналістичних версій» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

І розділ  Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Трофіменко А.С. 

3.2.35 «Технологія моделювання в судових 

експертизах» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

І розділ  Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Викл. каф. 

Афонін Д.С. 

3.2.36 «Тактика виявлення та подолання не-

правдивих показань неповнолітніх під 

час досудового розслідування» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Проданець Н.М. 

3.2.37 «Тактико-психологічні засади 

криміналістичного прогнозування у 

слідчій діяльності» 

 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

Підготовка до 

захисту 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Теслюк І.О. 

3.2.38 «Оперативне супроводження криміна-

льних проваджень на стадії судового 

розгляду» 

 

12.00.09 Криміналістики, су-

дової медицини та 

психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Хаматов Д.О. 

3.2.39 «Юридико-психологічні засади досу-

дового розслідування злочинів, вчине-

них неповнолітніми в сфері незаконно-

го обігу наркотиків» 

081 Право Криміналістики, су-

дової медицини та 

психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Гриньова К.Г. 

3.2.40 «Виявлення та розслідування незакон-

ного збуту товарів, предметів і  

речовин, заборонених до обігу» 

081 Право Криміналістики, су-

дової медицини та 

психіатрії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант  Сокол Р.С. 

3.2.41 «Проведення оперативно-розшукових 

операцій та негласних слідчих (розшу-

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 
Захист  

дисертаційного  

Ад’юнкт 

денної 

Щурат Т.Г. 
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кових) дій із залученням негласних 

працівників» 

діяльності дослідження форми 

навчання 

3.2.42 «Оперативно-розшукове запобігання 

кримінальним правопорушенням серед 

неповнолітніх підрозділами карного 

розшуку» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Відрахована Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Архіпова Н.С. 

3.2.43 «Оперативно-розшукове забезпечення 

проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій у кримінальному 

провадженні» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

І розділ  Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Левченко Р.В. 

3.2.44 «Оперативний пошук підрозділами 

Національної поліції ознак злочинів, 

пов'язаних з торгівлею людьми» 

 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Мельнікова О.О. 

3.2.45 «Виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних із одержанням неправомір-

ної вигоди» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

ІІ розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Тіщенко Є.І. 

3.2.46 «Правові та організаційно-тактичні за-

сади протидії крадіжкам вантажів на 

залізничному транспорті оперативни-

ми підрозділами ОВС» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

І розділ  Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Березовенко І.В. 

3.2.47 «Моніторинг банківських рахунків у 

кримінальному провадженні» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Відрахований Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Білоус Р.В. 

3.2.48 «Організаційно-тактичні засади проти-

дії корисливо-насильницким злочинам 

відповідно іноземців (за матеріалами 

Кримінальної поліції Західних облас-

тей України)» 

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Домніцак В.В. 

3.2.49  12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Тема  

готується до  

затвердження 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Вдовиченко О.М. 

3.2.50 «Організація і тактика викриття та 12.00.09 Адміністративної ІІ розділ  Ад’юнкт Козієнко Т.П. 
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розслідування крадіжок майна грома-

дян на об’єктах залізничного транс-

порту» 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

денної 

форми 

навчання 

3.2.51 «Оперативно-розшукове забезпечення 

протидії злочинам пов’язаним з пору-

шенням прав інтелектуальної 

власності» 

12.00.09 Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

Захист 

дисертаційног

о дослідження 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Федорішена Ю.Ю. 

3.2.52 «Організаційно-правові засади 

діяльності Державної міграційної 

служби України» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Максименко А.В. 

3.2.53 «Адміністративне провадження у 

справах про порушення присяги дер-

жавного службовця» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Переведена до 

іншого ВНЗ 

(ХНУВС) 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Данилів С.В. 

 

3.2.54 «Адміністративно-правове регулюван-

ня волонтерської діяльності в Україні» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Сірко В.С. 

3.2.55 «Правові та організаційні засади 

дисциплінарного провадження в орга-

нах Національної поліції України» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Медведенко Н.В. 

3.2.56 «Адміністративний розсуд в діяльності 

органів публічної адміністрації» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Бааджи Н.А. 

3.2.57 «Адміністративно-правове регулюван-

ня містобудівної діяльності органами 

місцевого самоврядування» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Шильник М.Є. 

3.2.58 «Діяльність органів внутрішніх справ 

України щодо забезпечення прав, сво-

бод та інтересів дитини 

(адміністративно-правовий аспект)» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Завершення 

тексту 

дисертаційного 

дослідження 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Дручек О.М. 

3.2.59 «Правові та організаційні засади 12.00.07 Адміністративного Захист Аспірант Байрактар В.Д. 
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діяльності адміністративних комісій 

при виконавчих органах місцевого са-

моврядування» 

права та 

адміністративного 

процесу 

дисертаційног

о дослідження 

денної 

форми 

навчання 

(Шушулкова) 

3.2.60 «Адміністративно-правове та 

організаційне забезпечення охорони 

здоров’я в Україні» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

ІІІ розділ Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Гомон Д.О. 

3.2.61 «Адміністративно правове забезпечен-

ня діяльності органів публічної 

адміністрації щодо попередження на-

сильства в сім’ї відносно дітей» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Захист 

дисертаційног

о дослідження 

Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Доц. каф. 

Ткаленко О.М. 

3.2.62 «Адміністративно-правовий статус 

підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Волокітенко І.О. 

3.2.63 «Адміністративна відповідальність за 

порушення водного законодавства 

України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гарсій Е.Ф. 

3.2.64 «Адміністративно-правові засади  

протидії нелегальній міграції  

в Україні» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гончарова М.О. 

3.2.65 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня страхування цивільно-правової від-

повідальності власників наземних тра-

нспортних засобів в Україні» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Карпенко К.К. 

3.2.66 «Адміністративно-правові основи вза-

ємодії Національної поліції України з 

громадськістю в правоохоронній  

діяльності» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Медведенко С.В. 

3.2.67 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня діяльності Національної поліції 

України щодо протидії незаконному 

обігу зброї та боєприпасів» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Мізін С.К. 

3.2.68 «Правовий статус адміністративних 081 Право Адміністративного Опрацювання Аспірант Смаглій А.А. 
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посад в органах прокуратури України: 

адміністративно-правовий аспект» 

права та 

адміністративного 

процесу 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

3.2.69 «Адміністративно-правове регулюван-

ня нагляду у сфері паспортно-

реєстраційної системи в Україні» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Сорокін С.І. 

3.2.70 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом в Україні» 

12.00.07 Кібербезпеки та 

інформаційногзабезп

ечення 

Захист 

дисертаційног

о дослідження 

Здобувач Присяжнюк А.В. 

3.2.71 «Адміністративно-правові гарантії 

безпеки дорожнього руху» 

12.00.07 Кібербезпеки та  

інформаційного  

забезпечення 

Захист 

дисертаційног

о дослідження 

Здобувач Викл. каф. 

Веселова Л.Ю. 

3.2.72 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня діяльності органів прокуратури» 

12.00.07 Кібербезпеки та  

інформаційного за-

безпечення 

ІІ розділ Здобувач Євчук Т.В.  

3.2.73 «Психолого-правові засади стажування 

курсантів ВНЗ МВС» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Відрахований Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Поліщук О.Г. 

3.2.74 «Юридико-психологічні засади 

профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх органами Національної 

поліції» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Саакян К.А. 

3.2.75 «Чинники формування внутрішнього 

переконання судді під час оцінки 

доказів в процесі розгляду справи у 

кримінальному впровадженні» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Відрахований Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Шепітко Г.І. 

3.2.76 «Юридико-психологічні засади 

комунікативної компетентності суддів 

кримінальної колегії» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Лапшинська Н.Б. 

3.2.77 «Правові та психологічні засади 

діяльності присяжних в Україні» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

ІІ розділ  Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Султан К.А. 
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3.2.78 «Юридико-психологічні засади досу-

дового розслідування злочинів, вчине-

них неповнолітніми з адитивною 

поведінкою» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Ковальова О.М. 

3.2.79 «Тактико-психологічне забезпечення 

професійної діяльності оперуповнова-

жених з неповнолітніми, що виявляють 

жорстокість» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Відрахована Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Авадані В.А. 

 

3.2.80 «Психологічні засади формування мо-

ральних якостей майбутніх юристів» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

ІІ розділ  Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Кройтор Л.В. 

3.2.81 «Правові та психологічні особливості 

укладання угод про визнання 

винуватості в кримінальному 

провадженні України» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

ІІ розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Петросян Г.А. 

3.2.82 «Психологічні засади схильності до 

девіантної поведінки курсантів ВНЗ 

МВС України» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

І розділ  Здобувач Козак І.Г. 

3.2.83 «Правові та психологічні засади 

професійної компетентності суддів 

адміністративних судів» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

Відрахована Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Катаєва Є.В. 

 

3.2.84 «Правові та психологічні чинники 

ефективності надання охоронних  

послуг державними та недержавними 

структурами» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

ІІ розділ  Ад’юнкт 

денної 

форми 

навчання 

Бардова М.А. 

3.2.85 «Юридико-психологічні засади 

реадаптації осіб, які вчинили 

рецидивні злочини в умовах 

пенітернціарної 

системи» 

19.00.06 Психології та 

педагогіки 

 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Корецький С.В. 

3.2.86 «Запобігання злочинності у прикор-

донних регіонах Півдня України» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

ІІ-ІІІ розділ  Здобувач Ст. викл. каф. 

Чекмарьова І.М. 

3.2.87 «Запобігання організації або утриман-

ня місць для незаконного вживання, 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 
Захист 

дисертаційног

Здобувач Викл. каф. 

Щирська В.С. 
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виробництва та розповсюдження нар-

котичних засобів, психотропних речо-

вин, або їх аналогів» 

о дослідження  

3.2.88 «Процесуальний порядок звільнення 

особи від кримінальної 

відповідальності» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Марченко О.А. 

3.2.89 «Запобігання злочинам проти життя та 

здоров’я особи, вчиненими 

неповнолітніми у регіонах України» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Бібік І.С. 

3.2.90 «Кримінологічна характеристика та 

запобігання рецидивній злочинності у 

регіонах України» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Бурдега Р.В. 

3.2.91 «Кримінально-правові та 

кримінологічні засади протидії шах-

райствам, вчиненим з використанням 

комп’ютерних мереж» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Лефтеров Л.В. 

3.2.92 «Кримінологічні засади запобігання 

незаконному обігу зброї у регіонах 

України» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Михайлевська Д.В. 

3.2.93 «Кримінально-правові та кримінально-

виконавчі засади звільнення 

неповнолітніх від відбування покаран-

ня з випробуванням» 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Капленко Д.В. 

3.2.94 «Кримінальна відповідальність за  

незаконне збагачення» 

081 Право Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Лісейцева В.Г. 

(Луріс В.Г.) 

 

3.2.95 «Корисливо-насильницька злочинність 

неповнолітніх у Південному регіоні 

Україні: сучасний стан та запобігання» 

081 Право Кримінального права 

та кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант  

 

Вєтєва Н.В. 

 

3.2.96 «Національно-культурні об'єднання 07.00.01 Державно-правових VІ-V розділ  Здобувач Ст. викл. каф. 
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Одеси у ІІ половині ХІХ — поч. ХХ 

ст.: виникнення, склад та діяльність» 

дисциплін  Македон В.В. 

3.2.97 «Роль органів місцевого самовряду-

вання в реалізації етнонаціональної 

політики в Україні» 

12.00.02 Державно-правових 

дисциплін 

І розділ  Здобувач Ст. викл. каф. 

Гопич М.К. 

3.2.98 «Права іноземців на землі в Україні» 

 

12.00.06 Цивільно-правових 

дисциплін 

ІІ розділ  Здобувач Викл. каф. 

Будяченко О.М. 

3.2.99 «Посвідчення заповітів посадовими 

особами» 

12.00.03 Цивільно-правових 

дисциплін 

Робота над 

висновками 

дисертаційного 

дослідження 

Здобувач Ст. викл. каф. 

Нагорна Г.О. 

3.2. 

100 

«Формування інформаційно-

комуникативної компетентності 

майбутніх юристів засобами 

мультимедійних технологій» 

13.00.04 

 

Іноземних мов Завершення 

тексту 

дисертаційного 

дослідження 

Аспірант 

ПНПУ 

ім. К.Д. 

Ушинсь-

кого 

Ст. викл. каф. 

Бочевар А.Г. 

 

3.2. 

101 

«Туреччина та Євросоюз: проблеми 

вступу Туреччини до ЄС» 

12.00.01 Іноземних мов Завершення 

тексту 

дисертаційного 

дослідження 

Здобувач Викл. каф. 

Ахмедова Є.Р. 

3.2. 

102 

«Міжнародно-правове регулювання 

забезпечення функціонування комуні-

каційних систем навігації» 

12.00.01 Професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонський факу-

льтет ОДУВС 

Підготовка до 

захисту 

Здобувач Викл. каф.  

Галаган О Я. 

3.2. 

103 

«Організаційно-правові засади  

професійної підготовки спеціальних 

підрозділів Національної поліції до 

службово-бойової діяльності» 

21.07.05 Спеціальної фізичної 

та вогневої 

підготовки  

Херсонського  

факультету ОДУВС 

І розділ 

 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Викл. каф. 

Голенко Н.М. 

 

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

загальнокафедральної 

теми: 

«Удосконалення 

бойової, фізичної та 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

Кафедра 

тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. Кузнє-

цов В.В., доц. каф. 

к.ю.н. 

Геращенко О.С., 

Вик. 
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тактико-спеціальної 

підготовки як фактор 

підвищення 

професійної 

майстерності 

працівників ОВС» 

студентського 

наукового 

гуртка 

 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 16 тез 

доповідей 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Kонєв О.Ю., доц. 

каф. к.ю.н. Удренас 

Г.І., доц. каф. 

к.політ.н., доц. 

Ніколаєв О.Т., ст. 

викл. каф. Ташма-

тов В.А., ст. викл. 

каф. Бахчеван Є.Ф., 

ст. викл каф. Коцюба  

С.М., викл. каф. 

Обухова Ю.В., викл. 

каф.  

Жуковський С.В., 

викл. каф. Троя-

новський В.С. викл. 

каф. Головаць-

кий О.О. 

Виконавці: 

Руснак В.І. 

Шаблієнко Ю.В. 

Докторова В.Л. 

Олексієнко А.О. 

Пацамай М.П. 

Петріченко Ю.Д. 

Свиріпа І.М. 

Хуторнюк Д.О. 

Цвітайло О.А. 

Шаєвська Ю.В. 

Ватагіна Л.О. 

Докторова В.Л. 

Антова А.О. 

Бездига І.В. 

Лук’янова Н.О. 

Наперковська Д.В. 

4.2 В рамках План Кафедра Керування науковою Про- Про- Керівник: Вик. 
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загальнокафедральної 

теми: 

«Державотворення в 

Україні: проблеми та 

перспективи правово-

го забезпечення» 

 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

державно-правових 

дисциплін 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 8 тез 

доповідей 

тя-

гом 

року 

тя-

гом 

року 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Афанасен-

ко С.І., проф. каф. 

к.політ.н., доц. 

Мошак О.В., 

ст. викл. каф.  

Македон В.В. 

Виконавці: 

Поварчук В.О. 

Кузьміних А.Ю. 

Стойков І.М., 

Полятичко І.В., 

Умєрова Н. 

4.3 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Психолого-

педагогічні основи 

правозастосовної дія-

льності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

 

 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 20 тез 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., 

доц. Мерку-

лова Ю.В., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Матієнко Т.В., доц. 

каф. к.психол.н. 

Прудка Л.М., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Пасько О.М., викл. 

каф. Добровольсь-

ка О.О. 

Виконавці: 

Мощиць В.В. 

Покладюк Я.І. 

Шевчук О.В. 

Бондар В.В. 

Ліфашина Д. 

Катаула Н. 

Качалко К. 

Наперковська Д. 

Бойко О.В. 

Даніч М.А. 

Вик. 



44 

Курлова Д.І. 

Симонова Г.М. 

Коваль В.В. 

Фрунзе К.С. 

Пацамай М.П. 

Бовкун В.Д. 

Танцюра Ю.В. 

Бабенко Т.С. 

Іщук Б.М. 

Саакян К.А. 

4.4 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Державотворення в 

Україні: проблеми та 

перспективи правово-

го забезпечення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

господарсько-

правових дисциплін 

 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 14 тез 

доповідей, 1 наукову 

статтю та наукову ро-

боту до конкурсу 

 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., 

доц. Костриць-

кий І.Л., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Про-

дайко С.В., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Дрішлюк В.І., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Журавель А.В., 

доц. каф. к.ю.н., 

Дубенко О.М., 

викл. каф. 

Нікуліна Н.А. 

Виконавці: 

Гречкосій Д. 

Івасюк К. 

Гоян В. 

Авілова В. 

Лапа К.Л. 

Гайдук Ю. 

Довгань Я. 

Щербінка К. 

Буяджи Ю. 

Вик. 

 

 

4.5 В рамках 

загальнокафедральної 

План 

НД і ДКР 

Кафедра 

теорії та історії 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

Про-

тя-

Про-

тя-

Керівники: 

зав. каф.д.ю.н., 

Вик. 
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теми: 

«Теорія та практика 

побудови і розвитку 

демократичної,соціаль

ної, правової держави 

у контексті 

Євроінтеграції» 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

держави і права (студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 20 тез 

доповідей, наукову 

роботу на конкурс 

 

гом 

року 

гом 

року 

доц. 

Бабенко А.М., 

проф. каф. 

к.істор.н., доц.  

Тарасенко Л.Б.,   

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Матвєєва Л.Г., 

д.ю.н., доц. каф. 

к.ю.н. 

Берендєєва А.І., доц. 

каф. к.ю.н. Небесь-

ка М.С., ст. викл. 

каф. Шевчук В.В. 

Виконавці: 

Болтянська А.В. 

Бородич М.А. 

Лазаренко М.М. 

Бойко О.В. 

Коваль В.В. 

Іщук Б.М. 

Рекечинська В.С. 

Русавський В.О. 

Симонова Г.М. 

Іщук Б.М. 

Ноговицин О. 

Саруханян А.С. 

Панченко В.П. 

Олянішина О.С. 

Пацамай М.П. 

Колбасюк К.Г. 

Копайгора О.О. 

Фрунзе К. 

Данич М.С. 

4.6 В рамках  

загальнокафедральної 

теми: 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

Кафедра 

іноземних мов 

Керування науковим 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

Про-

тя-

гом 

Про-

тя-

гом 

Керівники: 

зав. каф. 

к.філол.н., доц. 

Вик. 
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«Іноземна мова – мова 

професійного та  

наукового 

спілкування» 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 18 тез 

доповідей 

 

року року Мітіна О.М., доц. 

каф. к.псих.н., доц. 

Ростомова Л.М., 

ст. викл. каф. Дра-

палюк К.І., викл. 

каф. 

Сікорська В.А., 

викл. каф.  

Швелідзе Л.Г. 

Виконавці: 

Булах Р. 

Кожіна Х. 

Вовченко Н. 

Хутарнюк Д. 

Яценко Я. 

Кісеолар Д. 

Шаевська Я. 

Верещак Т.Я. 

Кузяк С. 

Баранов М. 

Коваленко К. 

Путіна В. 

Даніч М. 

Стрілецька І. 

4.7 В рамках  

загальнокафедральної 

теми: 

«Державотворення в 

Україні: проблеми та 

перспективи правово-

го забезпечення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

соціально-правових 

дисциплін 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 2 тези 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

доц. каф. к.ю.н. 

Сіряченко І.І. 

Виконавці: 

Петровець Д.В. 

Поліщук Ю.В. 

 

Вик. 

4.8 В рамках План Кафедра Керування науковою Про- Про- Керівники: Вик. 
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загальнокафедральної 

теми: 

«Забезпечення прав і 

свобод людини в су-

часних умовах 

адміністративно-

правовими засобами» 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 48 тез 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу та 

науковий проект 

 

тя-

гом 

року 

тя-

гом 

року 

Зав. каф. к.ю.н., 

с.н.с. Ковальо-

ва О.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Рудой 

К.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Бара-

нов С.О., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисо-

ва А.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Коро-

патов О.М. 

Виконавці: 

Маравчинська В.С. 

Андрущенко М.В. 

Гомон Д.О. 

Мартинюк А.А. 

Максименко А.В. 

Мусаєва С.С. 

Бабенко Т.С. 

Баляс А.В. 

Бойко О.В. 

Бутаєнко Є.В. 

Гаврилюк Ю.С. 

Шаєвська Ю.В. 

Яценко Я.С. 

Наперковська Д.В. 

Ярошенко В.В. 

Салман А.С. 

Іщук Б.М. 

Біла Х.С. 

Фірсова О.В. 

Городнича А. 

Міхайлова О.О. 

Горбенок Т.А. 

Коваль О.І. 
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Толстова А.О. 

Танцюра Ю.В. 

Рябцов О.О. 

Голікова О.В. 

Верещак Т., 

Кісеолар К. 

Слободянюк О. 

4.9 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Соціально-

гуманітарні 

пріоритети 

правоохоронної 

діяльності у контексті 

реформаційних 

процесів в Україні» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 23 тези 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. 

д.філос.н., проф. 

Надибська О.Я., 

проф. каф. 

д.філос.н., проф. 

Ямчук П.М., проф. 

каф. д.філос.н., 

проф. Гансова 

Е.А., 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., 

Виконавці: 

Суязов А.А. 

Фрунзе К. 

Чернута В.Є. 

Пацамай М. 

Коваль І.В. 

Шевченко О. 

Чагарний П.П. 

Коваленко С. 

Вик. 
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Тоток В.В. 

Мазуренко Ю. 

Доброжан Ю. 

Пруцька Г. 

Лапа К.Л. 

Гайдук Ю.А. 

Довгань Я.В. 

Ткаченко Є.М. 

Дідур І.А. 

Короп Б.І. 

Касаткіна А. 

Таран Т. 

Ніколаїшин О.О. 

Гоян В.І. 

4.10 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Вплив інтеграційних 

тенденцій на розвиток 

національного права в 

контексті гуманізації 

правоохоронної  

діяльності» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 74 тези 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н, доц. 

Маковій В.П., проф. 

каф. к.ю.н., проф. 

Резніченко С.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Кузніченко О.В., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 

Мирза С.С., доц. каф. 

к.ю.н., доц. 

Кісель В.Й., доц. каф. 

к.ю.н., доц. 

Андрієнко І.С., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Се-

редницька І.А., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Цер-

ковна О.В., ст. викл. 

каф. Даниленко С.К., 

ст. викл. каф. Нагор-

на Г.О., викл. каф. 

Будяченко О.М., 

викл. каф. Ума-

Вик. 
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нець О.В. 

Виконавці: 

Арутюнян Г.Ш. 

Атанасова М.О. 

Асаулов О.В. 

Артєм’єва О.Г. 

Баляс А.В. 

Бойко О.В. 

Балтаджи А.О. 

Вісенгерієв Р.Х. 

Ватагіна Л.О. 

Вовченко Н.В. 

Гладченко Є.О. 

Голікова О.В. 

Григоренко А.В. 

Городнича А.О. 

Гаврилюк Ю.С. 

Іщук Б.М. 

Дзюба А.В. 

Доліщук М.Т. 

Донець І.С. 

Калужна О.І. 

Крутій М. 

Качалко К.П. 

Клочок К.М. 

Коваль В.В. 

Кісеолар К.О. 

Кузьміних А. 

Литовських М.О. 

Лиса В.Р. 

Мусаєва С.С. 

Новіцький О.І. 

Наперковська Д.В. 

Пацамай М.П. 

Петрова Ю.С. 

Пліш А.М. 
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Павленко В.М. 

Ротарь А.І. 

Родная А.А. 

Рубанова А.В. 

Руснак В.І, 

Стойков І. 

Сагайдак О.Ю. 

Слободянюк О.О. 

Симонова Г.М. 

Стах В.І. 

Савін С. 

Соболєв І.В. 

Стойков І. 

Свиріпа І.В. 

Стрельнікова Г.С. 

Умерова Н.М. 

Фрунзе К.І. 

Фульга В.С. 

Фетісова А.Д. 

Шеремета О.В. 

Шаєвська Ю.В. 

Шурак С.К. 

Юнку І. 

Яценко Я.С. 

4.11 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Теоретичні та 

практичні проблеми 

протидії злочинності: 

кримінально-правові 

та кримінологічні ас-

пекти» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

кримінального  

права та 

кримінології 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах.  

Підготовлено 13 тез 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Плужнік О.І., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Кулик Л.М. 

Виконавці: 

Касюн О.О. 

Щербюк Х.В. 

Яковлєв Р.М. 

Торшина Х.К. 

Шиманська Ж.В. 

Копленко Т.В 

Вик. 



52 

Куліш Т.В. 

Чемерис К.В. 

Сокур А.С. 

Городнича А.О. 

Альохіна І.А. 

Руснак В.І.. 

4.12 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Проблеми оператив-

но-розшукової 

протидії організованій 

злочинній діяльності» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 10 тез 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

Про-

тя-

гом 

піврі

ччя 

Про-

тя-

гом 

піврі

ччя 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н., доц. 

Андрусенко С.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Ноздрін Д.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Любчик В.Б., 

доц. каф. к.ю.н.  

Поляков Є.В. 

Виконавці: 

Кобилко Н.С., 

Мєлаєва І.В., 

Липова І.С., 

Петрова Ю.І.,  

Куцуруб А.А., 

 Ротар А.І.,  

Слободянюк О.О., 

Гребенюк Т.А.,  

Гонтарук Е.Л., 

Костюк В.В. 

Вик. 

4.13 В рамках 

загальноуніверситетсь

кої теми: 

«Правові та управлін-

ські засади  

кіберзлочинності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 36 тез 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. 

Ісмайлов К.Ю., 

проф. каф., к.ю.н., 

доц. Форос Г.В., 

доц. каф. к.пед.н., 

доц. Косаревсь-

ка О.В., викл. каф. 

Медведенко С.В., 

викл. каф. к.ю.н. 

Вик. 
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доповідей 

 

Небеська М.С.,  

викл. каф.  

Деркач В.А. 

Виконавці: 

Мусаєва С.С. 

Никитюк В.О. 

Гладковський Е.О. 

Гвоздецька М.О. 

Дзюба А.В. 

Іщук Б.М. 

Литовських М.О. 

Мілентьєва А.М. 

Русс Я.В. 

Козанчук Л.Р. 

Орлов В.С. 

Соловйов Д.О. 

Попряга Д.С. 

Постоварова В.С. 

Кондрашева К.С. 

Підвашецька Л.В. 

Когутенко Є.І. 

Ковальов С.С. 

Тесленко Д.В. 

Шатохін А.Г. 

Стах Р.М. 

Власова Ю.А. 

Андреєв М.Ю. 

Шутило С. 

Березкін В. 

Новіцький О.І. 

Свиріпа І.В. 

Григоренко А.В. 

Федосієнко А.С. 

Цимбал О.С. 

Колодніцький Р.Р. 

Деркач І.І. 
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4.14 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Забезпечення прав і 

свобод громадян в 

адміністративній 

(поліцейській) 

діяльності правоохо-

ронних органів» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної  

безпеки 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 15 тез 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівник: 

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. Шеле-

хов А.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Корнієнко М.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Сумський С.А., 

викл. каф. Крижа-

новська О.В. 

Виконавці: 

Баукова В.В. 

Кравченко А.А. 

Діосомідзе М.М. 

Яворський Є.О. 

Астапов В.М. 

Тарнагродський 

С.О. 

Бухтій Я.В. 

Фесенко Є.О. 

Безугла І.І. 

Іщук Б.М. 

Тулупов Б.Ю. 

Вик. 

4.15 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Національно-

демократичні пере-

творення в Україні 

доби державної 

незалежності в 

контексті 

посткомуністичних 

правових 

трансформацій» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

українознавства 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 18 тез 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

проф. каф. 

к.пед.н., доц. Тяг-

нирядно Є.В., доц. 

каф. к.істор.н. Та-

расенко Л.Б., доц. 

каф. к.філол.н., доц. 

Ситько О.М., доц. 

каф. к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І., 

доц. каф. к.філол.н., 

доц. Шаповален-

ко Н.М. 

Вик. 
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Виконавці: 

Ковпак В.В. 

Курлова Д.І. 

Халікова А. 

Овчиннiкова А 

Дорошенко В. 

Боярська Я 

Арутюнян Г.Ш. 

Гаврилиця I. 

Градова О.О. 

Кириленко Т. 

Кузьміних А. 

Падаховська О.О. 

Руденко В. 

Тимошенко К.С. 

Фомічов В.О. 

Ходжина О. 

Шепета Т.В. 

Шупер Ю.О. 

4.16 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Криміналістичне за-

безпечення 

розслідування 

кримінальних право-

порушень» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 17 тез 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. 

Цільмак О.М., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Горбаньов 

І.М., доц. каф. 

д.ю.н., с.н.с. Тара-

сенко Р.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Янковий М.О., ви-

кл. каф. Ковальо-

ва О.М. 

Виконавці: 

Зінський О.В. 

Коваль І.В. 

Попова А.О. 

Вик. 

 

 



56 

Теслюк. І.О. 

Проценко О.О. 

Журжа Ю.І. 

Проданець Н.М. 

Корецький С.В. 

Трофіменко А.С. 

Малиновська О.Д. 

Липецька І.А. 

Научу О.О. 

Симонова Г.М. 

Поліщук О.О. 

Байдан А.В. 

Гвоздецька М.О. 

4.17 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Актуальні проблеми 

досудового 

розслідування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 14 тез 

доповідей, наукову 

роботу до конкурсу 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

ст. викл. каф. 

к.ю.н. 

Хаммуді А.В., 

викл. каф. 

Лісніченко Д.В. 

Виконавці: 

Качалко К.П. 

Слободянюк О.О. 

Бабенко Т.С. 

Давиденко В.В. 

Іщук Б.М. 

Каплунов Д.В. 

Литовських М.О. 

Рекечинська В.С. 

Саламн А.С. 

Симонова Г.М. 

Сташук К.В. 

Фірсова О.В. 

Вик. 

 

 

4.18 

 

В рамках 

загальноуніверситетсь

План 

НД і ДКР 

Кафедра 

спеціальної 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

Про-

тя-

Про-

тя-

Керівник: 

зав. каф. к.пед.н., 

Вик. 
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кої теми: 

«Пріоритетні напрям-

ки розвитку та 

реформування право-

охоронних органів в 

умовах розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

фізичної та вогневої 

підготовки 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 4 тези 

доповідей 

гом 

року 

гом 

року 

доц. Вайда Т.С., 

Виконавці: 

Залевський В., 

Дубінська І., 

Березовська А. 

4.19 В рамках 

загальноуніверситетсь

кої теми: 

«Пріоритетні напрям-

ки розвитку та 

реформування право-

охоронних органів в 

умовах розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 4 тези 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Про-

тя-

гом 

року 

 

Керівники: 

проф. каф. 

к.техн.н., доц. Ба-

раненко Р.В. 

Виконавці: 

Березовська А.Р. 

Вікторов Д.І. 

Гітрук О.О. 

 

Вик. 

 

 

4.20 В рамках 

загальноуніверситетсь

кої теми: 

«Пріоритетні напрям-

ки розвитку та 

реформування право-

охоронних органів в 

умовах розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

загальноправових 

та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Керування науковою 

роботою курсантів, 

(студентів), слухачів, 

адюнктів (аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 30 тез 

доповідей 

Про-

тя-

гом 

року 

Про-

тя-

гом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. 

Жильцов О.Л., 

проф. каф. д.п.н, 

проф. Бутенко 

В.Г., 

доц. каф. к.істор.н. 

Федорченко О.В., 

доц. каф. к.ю.н. 

Бондар В.В., 

доц. каф. к.істор.н., 

доц. Камінська О.А. 

Виконавці: 

Березовська А.Р. 

Вирвихвіст В.М. 

Войтюк О.Ю. 

Вик. 
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Поточняк М.І. 

Галич Р.В. 

Шикшин М.К. 

Радішевська О.І. 

Підкамінна Т.П. 

Авраменко Є.С 

Брюггеман Б.О. 

Семко С.О. 

Присяжна Є.Ю. 

Мельніченко К.В. 

Костерева М.О. 

Данільченко А.А. 

Коваль А.С. 

Адаменко В.О. 

Армаш А.Ю. 

Гітрук О.О. 

Кушта Р. 

Кучеренко А. 

Карпуша Д. 

Барбан Т. 

Залевський В. 

Терещенко В. 

Крайнов П. 

Прохоров Р. 

Гітрук О. 

 

 

 


