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Звіт 

про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ за 2020 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. 

«Основні прийоми 

самозахисту, якими 

повинні володіти 

поліцейські під час 

виконання 

службових 

обов'язків» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної 

підготовки 

Наочний 

посібник 

 

01. 

2020 

04. 

2020 

Дулгер В.В., 

доц.каф. Удренас 

Г.І, викл.каф. 

Прядко В.М. 

Вик. 

1.1. 

1.2. 

«Мобільна бригада 

соціально-

психологічної 

допомоги 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Навчально-

методичний 

посібник 

 

01. 

2020 

06. 

2020 

Проф.каф. к.ю.н. 

Ковальова О.В. 

Вик.  



постраждалим від 

домашнього 

насильства: 

особливості 

створення і 

забезпечення 

роботи» 

 

1.1. 

1.3. 

«Організація 

діяльності 

Національної 

поліції та 

оперативних 

підрозділів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Навчально-

методичний 

посібник 

 

2020 2020 Крижановська О.В. 

Кубаєнко А.В.  

Бакаянова Н.М. 

Вик. 

1.1. 

1.4. 

«Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень 

проти громадської 

безпеки та 

громадського 

порядку» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції  

 

Навчально-

методичний 

посібник 

 

2020 2020 М.В. Корнієнко,  

О.І. Плужнік,  

Ю.М. Павлютін 

Вик. 

1.1 

1.5 

Забезпечення 

діяльності 

мобільних бригад 

соціально-

психологічної 

допомоги як 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих осіб 

від домашнього 

насильства 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції  

 

Методичний 

посібник 

 2020 Ковальова О.В.  

(у співавторстві) 

Вик. 



1.1. 

1.6. 

«Вогнева 

підготовка» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної 

підготовки 

Навчально-

методичний 

посібник 

 

06. 

2020 

06. 

2020 

Доц.каф. Ніколаєв 

О.Т., викл.каф. 

Кузнєцов О.І., 

Вик. 

1.1 

1.7 

«Земельне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Навчально-

методичний 

Посібник 

01.20

20 

12.20

20 

Ст.викл.каф. 

Будяченко О.М. 

Вик. 

1.1 

1.8 

Методичні 

рекомендації з 

дисципліни 

«адміністративне 

право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу ХФ ОДУВС 

Методичний 

посібник 

2020 2020 Зав.каф.,к.ю.н., доц. 

Бондар В.В. 

 

1.1.2. Навчальні посібники 
1.1. 

2.1 

«Судочинство та 

судоустрій в 

Україні» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

Кафедра 

криміналістики та 

психології 

Навчальний 

посібник 

- 05. 

2020 

За заг.ред д.ю.н. 

проф. Кислого 

А.М., д.ю.н. проф. 

Заросило В.О., 

д.ю.н., проф. 

Грохольского В.Л. 

Вик. поза 

планом, друк. 

1.1. 

2.2 

«Теорія держави і 

права: 100 питань і 

відповідей для 

підготовки до 

державного 

екзамену». 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра теорії та 

філософії права 

Навчальний 

посібник 

 06. 

2020 

Зав. каф. 

теорії та філософії  

права д.ю.н. 

Матвєєва Л.Г. 

 

Вик. 

1.1. 

2.3 

«Захист прав і 

свобод вразливих 

груп населення 

НПУ» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра теорії та 

філософії права 

Навчальний 

посібник 

 06. 

2020 

Зав. каф. 

теорії та філософії  

права д.ю.н. 

Матвєєва Л.Г., 

Балтаджи П.М. 

 

Вик. 



1.1 

2.4 

«Системний 

аналіз» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Навчальний 

посібник 

 10. 

2020 

Док.тех.н. проф., 

Кокошко В.С., 

д.т.н., доц. 

Балтовський О.А., 

к.т.н., доц. 

Сіфоров О.І., к.т.н. 

доц. Пядишев В.Г., 

к.ю.н. Ісмайлов 

К.Ю., к.ю.н. доц. 

Форос Г.В. 

 

1.1. 

2.5 

«Теорія систем і 

системний аналіз» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Навчальний 

посібник 

 12. 

2020 

За заг.ред. д.т.н. 

Балтовського О.А., 

Ісмайлов К.Ю., 

Сіфоров О.І., 

Форос Г.В., Заєць 

О.М. 

Вик. 

1.1. 

2.6 

Цивільний процес у 

схемах і таблицях 

(загальна частина) 

 

 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Навчальний 

посібник 

 12.20

20 

к.ю.н., доцент  

Андрієнко І.С. 

Вик. поза 

планом 

1.1 

2.7 

Дотримання прав 

людини в 

діяльності органів 

Національної 

поліції 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Навчальний 

посібник 

 2020 Ковальова О.В. 

Берендєєва А.І. 

Пишна А.Г. 

Томіна В.Ю 

Вик. 



1.1. 

2.8 

Електронний 

посібник 

«Адміністративна 

діяльність 

Національної 

поліції України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу ХФ ОДУВС 

Електронний 

посібник 

 2020 Зав.каф., 

к.ю.н.,доц. Бондар 

В.В. 

Вик. 

1.1 

2.9 

«Порядок та 

складання 

адміністративних 

матеріалів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу ХФ ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

 2020 Зав.каф., 

к.ю.н.,доц. Бондар 

В.В. 

Вик. 

         

1.2. Підручники 
1.2.1 «Судові та 

правоохоронні 

органи України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та  

адміністративного 

процесу 

Підрозділи у 

підручнику 

- 06. 

2020 

Проф.каф. 

д.ю.н.,проф. 

Ярмакі Х.П., 

док.каф.к.ю.н. 

Баранов С.О., 

доц.каф. к.ю.н. 

Коропатов О.М. 

Вик. поза 

планом 

1.2.2 «Інформаційні 

технології» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

Підручник  11. 

2020 

В.Б. Вишня, К.Ю. 

Ісмайлов, І.В. 

Краснобрижний та 

ін. 

Вик. 

1.2.3 «Основи 

кримінального 

аналізу» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Підручник  06.20

20 

Бабенко А.М., 

Заєць О.М., 

Некрасов 

В.А.,Ісмайлов 

К.Ю. 

Позапл. 

1.2.4 «Адміністративне 

право. Повний 

курс» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра професійних 

та спеціальних 

дисциплін ХФ ОДУВС 

Підручник  08.20

20 

Галунько В. Вик. 



1.2.5 «Кримінологія» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Підручник  06. 

2020 

Колектив авторів, 

Бабенко А.М. 

Вик. 

 

1.3. Монографії 

 
1.3.1 Psychological 

aspects of 

confidential public 

cooperation with 

the polis. 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної 

підготовки 

Монографія - 05. 

2020 

Викл.каф. Дьорова 

О.М. 

надано до 

друку 

1.3.2 «Вилучення 

майна під час 

кримінального 

провадження» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Монографія - 06. 

2020 

Проф. каф. к.ю.н., 

Смоков С.М., 

проф.каф. к.ю.н. 

Холостенко А.В., 

Лісніченко Д.В. 

Вик.  

1.3.3 «Виявлення і 

розслідування 

торгівлі людьми: 

криміналістичний 

та оперативно-

розшуковий 

аспект» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Монографія - 02. 

2020 

Викл.каф, к.ю.н. 

Мельнікова О.О. 

 

1.3.4 «Українська 

світська 

новолатинська 

поезія 

середньовічно-

барокової доби» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра мовної 

підготовки 

Монографія  02. 

2020 

Проф.каф.,к.філол.

н., доц. Ситько 

О.М. 

Вик. друк. 

1.3.5. «Прогресивна 

система 

виконання ті 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінологіі  

Монографія  2020 Проф.каф.,к.ю.н. 

доц. Гритенко О.А. 

 



відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі: 

теоретичні та 

правові аспекти» 

1.3.6 «Психічне 

насильство: 

кримінологічні та 

кримінально-

правові засади 

протидії» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Монографія 2020 05. 

2020 

Доц.каф. к.ю.н., 

доц. Собко Г.М. 

Вик. 

1.3.7. «Formation of 

institute of 

mediation 

intransitive 

development of 

Ukrainian society» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

 

Колективна 

монографія 

 

 05. 

2020 

Проф.кафедри 

д.ю.н., доц. 

Конопельський 

В.Я.  

Д.П., Матвээва 

Л.Г. та ін. 

Вик. 

1.3.8. Розділ 

монографії: 

«Особисті права 

людини першого 

покоління в 

національному, 

регіональному та 

міжнародному 

вимірі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра теорії та 

філософії права 

Колективна 

монографія 

 

 02. 

2020 

Зав. каф. 

теорії та філософії  

права д.ю.н. 

Матвєєва Л.Г., 

Крестовська Н.М. 

 

Надано до 

друку 



1.3.9. Розділ 

монографії: 

«Psychologicalas 

pectsofconfidential 

publicco operation 

with the police. 

Ethodology and 

science foundation 

of modern 

jurisprudence» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної 

підготовки 

Колективна 

монографія 

 

 05. 

2020 

Викл.каф Дьорова 

О.М. 

 

1.3.10 Теоретико-

правові засади 

службово-бойової 

діяльності 

Національної 

поліції України 

на деокупованих 

територіях: 

міжнародний 

досвід та 

вітчизняна 

модель 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Монографія   06. 

2020 

Доц. каф., к.тех.н., 

доц. Пядишев В.Г. 

Вик. 

1.3.11 Посвідчення 

заповіту 

посадовою, 

службовою 

особою: теорія та 

практика 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Монографія  2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент  

Маковій В.П., 

к.ю.н.,  

Сухарєва А.О. 

Вик. 

1.3.12 Сучасна 

парадигма 

протидії 

насильницьким 

злочинам щодо 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Монографія  2020 Зав.каф.д.ю.н.  

Корнієнко М.В. 

Вик. 



дітей 

 

1.4. Методичні рекомендації 
1.4.1 «Інформаційне 

забезпечення 

професійної 

діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Методичні 

рекомендації 

- 04. 

2020 

Доц.каф. к.ю.н., 

доц. Форос Г.В., 

викл.каф., к.ю.н. 

Мельнікова О.О. 

Вик.  

1.4.2. «Права людини: 

загальні поняття 

та судова 

практика» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Методичні 

рекомендації 

 05. 

2020 

Доц.каф. к.ю.н. 

Томіна В.Ю., 

викл.каф. Сірко 

В.С. 

Вик., друк. 

1.4.3 Методичні 

рекомендації 

щодо захисту 

результатів 

навчальної 

практики 

курсантами 3-го 

курсу Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Пишна А.Г. 

Павлютін О.В. 

Вик. 

1.4.4 Методичні 

рекомендації 

щодо захисту 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Пишна А.Г. 

Павлютін О.В. 

Вик. 



результатів 

навчальної 

практики 

курсантами 4-го 

курсу Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

1.4.5 Методичні 

рекомендації 

щодо захисту 

результатів 

навчальної 

практики 

курсантів 2 курсу 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Пишна А.Г. 

Павлютін О.В. 

Вик. 

1.4.6 Методичні 

рекомендації для 

поліцейських 

«Роль 

поліцейських у 

запобіганні та 

протидії 

домашньому 

насильству» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Ковальова О.В. 

Берендєєва А.І 

Вик. 

1.4.7 Особливості 

формування 

толерантних 

взаємовідносин 

між працівниками 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Домброван Н.В. 

Томіна В.Ю. 

Заєць М.П. 

Вик. 



Національної 

поліції України та 

особами що 

вживають 

наркотики 

1.4.8 Методичні 

рекомендації до 

проведення 

занять  

зі 

старшокласникам

и на тему  

«Законність та 

доброчесність як 

стиль життя» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Ковальова О.В. 

Берендеєва А.І. 

Вик. 

1.4.9 Методичні 

рекомендації 

щодо захисту 

результатів 

стажування у 

підрозділах 

превентивної 

діяльності УПП, 

ГРПП та СРПП 

слухачів 4-го 

курсу Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Пишна А.Г. 

Павлютін О.В. 

Вик. 

1.4.1

0 

Методичні 

рекомендації 

впровадження 

тренінгових 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Корнієнко М.В. 

Ковальова О.В. 

Берендєєва А.І. 

Вик. 



занять в освітній 

процес закладу 

вищої освіти 

1.4.1

1 

«Методичні 

рекомендації з 

організації 

семінарських, 

практичних 

занять з 

дисциплін: 

«Адміністративне 

право», « 

Запобігання 

домашньому 

насильству», 

«Фінансове 

право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу Херсонського 

факультету  

Методичні 

рекомендації 

 2020 Зав.каф. к.ю.н.доц. 

Бондар В.В., 

доц.каф.к.юн. доц. 

Бездольний Ю.І., 

доц.каф.,д.ю.н. 

проф. Галунько 

В.М. 

Вик.друк. 

1.4.1

2 

«Забезпечення 

законності, 

публічного 

порядку та 

безпеки під час 

проведення 

місцевих виборів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Денисова А.В., 

Ярмакі Х.П., 

Волокітенко О.М. 

 

1.4.1

3 

Актуальні 

проблеми 

цивільного права 

та цивільного 

процесу 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент Маковій 

В.П, 

к.ю.н., професор 

Резніченко С.В. 

Поза планом 

1.4.1

4 

«Цивільне право 

та процес: 

проблеми 

правозастосуванн

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації щодо 

проведення 

семінарських 

 2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент Маковій 

В.П, 

к.ю.н., професор 

Поза планом 



я» занять (для 

студентів та 

слухачів в межах 

здобуття 

освітнього 

ступеню магістр за 

спеціальністю 081 

“Право” 

Резніченко С.В. 

1.4.1

5 

«Актуальні 

питання права 

інтелектуальної 

власності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації щодо 

проведення 

семінарських 

занять (для 

слухачів 

докторантури та 

аспірантури в 

межах здобуття 

освітнього 

ступеню доктор 

філософії за 

спеціальністю 081 

“Право” 

 2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент Маковій 

В.П, 

Поза планом 

1.4.1

6 

«Актуальні 

проблеми 

сімейного права» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації для 

здобувачів 

освітнього ступеня  

«магістр» за 

спеціальністю 081 

«Право». 

 2020 Професор каф. 

к.ю.н.  

Резніченко С.В. 

Поза планом 

1.4.1

7 

«Право 

інтелектуальної 

власності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації для 

здобувачів 

освітнього ступеня  

 2020 Професор каф. 

к.ю.н.  

Резніченко С.В. 

Поза планом 



«магістр» за 

спеціальністю 081 

«Право». 

1.4.1

8 

«Цивільне право 

та процес» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації щодо 

проведення 

семінарських/прак

тичних занять для 

підготовки 

фахівців 

освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі 

знань 26 «Цивільна 

безпека» 

спеціальності 262 

«Правоохоронна 

діяльність». Ч. 1 

 2020 к.ю.н., доцент 

Мирза С.С 

Поза планом 

1.4.1

9 

«Цивільне та 

сімейне право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації для 

підготовки до 

семінарських 

занять та 

виконання 

самостійної роботи 

(для курсантів та 

слухачів в межах 

здобуття 

освітнього 

ступеню бакалавр 

за спеціальністю 

081 “Право” ). 

Частина 2 

 2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент Маковій 

В.П 

Поза планом 

1.4.2 «Захист Ініціативне Кафедра  Методичні  2020 Зав.каф. к.ю.н., Поза планом 



0 інтелектуальної 

власності» 

дослідження цивільно-правових 

дисциплін 

рекомендації щодо 

самостійної 

підготовки та 

проведення 

семінарських 

занять (для 

студентів та 

слухачів в межах 

здобуття 

освітнього 

ступеню магістр за 

спеціальністю 124 

“Системний 

аналіз” 

доцент  

Маковій В.П. 

1.4.2

1 

«Цивільне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

цивільно-правових 

дисциплін 

Методичні 

рекомендації для 

підготовки до 

семінарських 

занять та 

виконання 

самостійної роботи 

(для курсантів та 

слухачів в межах 

здобуття 

освітнього 

ступеню бакалавр 

за спеціальністю 

081 “Право” ) 

 2020 Зав.каф. к.ю.н., 

доцент Маковій 

В.П, 

Поза планом 

1.4.2

2 

«Заходи 

кримінально-

правового 

характеру щодо 

юридичних осіб» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Проф.каф., к.ю.н. 

док. Плужнік О.І., 

доц.каф. Щирська 

В.С. 

Вик. 



1.4.2

3 

Методичні 

рекомендації 

щодо проведення 

семінарських 

занять та 

самостійної 

роботи Навчальна 

дисципліна: 

«Кримінологія та 

профілактика 

кримінальних 

правопорушень» 

 

 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Методичні 

рекомендації 

 2020 Доц.каф.,к.ю.н. 

доц.  

Воронцов А.В. 

Вик. 

1.5. Довідкові видання 

1.6. Інше 
1.6.1 Глава 7. 

«Адміністративні 

правопорушення 

у сфері охорони 

природи, 

використання 

природних 

ресурсів, охорони 

культурної 

спадщини» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудового, 

земельного та 

господарського права 

Науково-

практичний 

коментар 

01. 

2019 

04. 

2020 

Проф.каф., к.ю.н., 

доц. 

Пащенко О.М. 

Вик.  

 



1.6.2 Науково-

практичний 

коментар до 

Закону  України 

«Про основні 

засади 

забезпечення 

кібербезпеки 

України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

 

Науково-

практичний 

коментар 

- 05.20

20 

Проф. каф. д.ю.н., 

проф. 

Грохольський 

В.Л.,  зав.каф. 

к.ю.н. Ісмайлов 

К.Ю., доц.каф., 

доц. Форос Г.В. 

Вик. 

1.6.3 «Міжнародні 

стандарти на 

національне 

законодавство у 

сфері запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Хрестоматія   

2020 

Корнієнко М.В.  

уклад. /  

О.В. Ковальова,  

О.І. Плужнік, 

О.М. Павлютін. /  

під заг. ред.  

М.В. Корнієнко 

Вик. 

1.6.4 «Збірник 

нормативно-

правових актів у 

сфері обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів та 

прекурсорів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Хрестоматія   

2020 

Корнієнко М.В.  

Укладачі: 

О.І. Плужнік,  

А.Г. Пишна,  

О.М. Павлютін. /  

під заг. ред.  

М.В. Корнієнко 

Вик. 



1.6.5 «Пам'ятка 

працівникові 

Національної 

поліції з надання 

домедичної 

допомоги» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

спеціальної фізичної 

та вогневої підготовки 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Пам'ятка   

2020 

Зав.каф., к.п.н., 

доц. Вайда Т.С. 

 

1.6.6 Пам’ятка. 

Кримінальні 

проступки. 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Пам'ятка     

1.6.7 «Кримінально-

виконавче право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Практикум 01. 

2020 

05. 

2020 

Проф.каф. д.ю.н. 

Конопельський 

В.Я., док., к.ю.н. 

Кулик Л.М., 

доц.к.ю.н. 

Резніченко Г.С. 

Вик. 

1.6.8 Збірник 

ситуативних 

тестів з 

навчальної 

дисципліни 

«Цивільне та 

сімейне право» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Збірник 

ситуаційних тестів  

 2020 Зав.каф. к.ю.н. 

доц. Маковій В.П., 

к.ю.н. доц. Мирза 

С.С. 

Вик. 

 

1.6.9 Збірник 

ситуативних 

завдань з 

навчальної 

дисципліни 

«Зобов'язальне 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін 

Збірник 

ситуативних 

завдань 

 2020 к.ю.н., доцент 

Церковна О.В. 

Вик. 



право» 

1.6.1

0 

«Кримінологія» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 2020 Воронцов А.В., 

Кулик Л.М., 

Чекмарьова І.М. 

Вик. 

 1.7. Дослідно-конструкторські роботи 

 

1.8. Наукові статті 
1.8.1 В рамках  

Загально 

кафедральної теми: 

«Іноземна мова – 

мова професійного 

та наукового  

спілкування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

Підготовлено 

12 наукових статей, 

53 тези доповіді 

Протягом 

року  

Протягом 

року 

 

В.о. зав. каф. к.філол.н., 

доц. Ситько О., 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 загально 

кафедральної 

теми: 

«Державотворенн

я в Україні: 

проблеми та 

перспективи 

правового 

забезпечення» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Підготовлено 

5 наукових статей, 

4 тези доповіді 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року  

Зав. каф. д.ю.н., проф. 

Калаянов Д.П.,  

доц.каф., к.ю.н. 

Небеська М.С., доц.каф. 

к..ю.н. Суханова Д.С. 

 

Вик. 



 

1.8.3 В рамках 

Загально 

кафедральної 

теми: 

«Теорія та 

практика 

побудови і 

розвитку 

демократичної, 

соціальної, 

правової держави 

у контексті 

Євроінтеграції» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

теорії та 

філософії 

права 

Підготовлено 

17 наукових статей, 

20 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н., доц. 

Матвєєва Л.Г., , проф. 

каф. д.ю.н., доц. 

Магновський І.Й., проф. 

каф. к.істор.н., доц.  

Тарасенко Л.Б.,  доц. 

каф. к.ю.н. 

Берендєєва А.І., доц. 

каф. к.ю.н. 

Небеська М.С., ст. викл. 

каф. Шевчук В.В. 

Вик. 

1.8.4 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Вплив 

інтеграційних 

тенденцій на 

розвиток 

національного 

права в контексті 

гуманізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

Підготовлено 

12 фахових статей, 

37 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

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. 

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. 

Середницька І.А., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Церковна О.В., ст. викл. 

каф. Даниленко С.К., 

викл. каф. 

Будяченко О.М., ст.викл. 

каф. Сухарєва А.О. 

Вик. 



1.8.5 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Соціально - 

гуманітарні  

пріоритети 

правоохоронної 

діяльності у  

контексті  

реформаційних 

процесів в 

Україні» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

соціально-

економічних 

дисциплін  

Підготовлено 

9 наукових статей, 

21 теза доповідь 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року  

Зав. каф. д.філос.н., 

проф. Надибська О.Я., 

доц. каф. к.політ.н. 

Пальшков К.Є., викл. 

каф. к.політ.н. 

Варинський В.О. , доц. 

каф. к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І. 

Вик. 

1.8.6 «Актуальні 

проблеми 

правового 

регулювання 

екологічних та 

трудових 

відносин» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

трудового,земе

льного та 

господарського 

права 

Підготовлено 6 

наукових статей  

18 тез доповідей 

Протягом 

року  

Протягом 

року 

 

Зав.каф. к.ю.н., доц. 

Дрішлюк В.І.,проф.каф. 

к.ю.н. Пащенко О.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Сіряченко І.І., доц. каф. 

к.ю.н. Гоштинар С.Л., 

доц.каф. к.ю.н. 

Журавель А.В., 

доц.каф. к.ю.н. 

Продайко С.В., 

доц.каф. к.ю.н. 

Григорецька І.І., 

доц.каф. к.ю.н. 

Кострицький І.Л. 

 

 

 

 

 

 



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

2.1. Підручники 

 2.2. Посібники 

2.2 

2.1 

«Юридична 

психологія» 

 

Ініціативне 

дослідження 
Кафедра  

криміналістики та 

психології 

Практичний 

посібник з 

юридичної 

психології 

01.2020 12.2020 Вик. 

2.2 

2.2 

«Перевірка 

відомостей про 

кримінальні 

правопорушення 

до їх внесення до 

ЄРДР» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Науково-практичний 

посібник 

06. 

2020 

09. 

2020 

Тарасенко 

В.Є., Поліщук 

О.В. 

Вик. 

 2.2.1. Навчально-методичні посібники 
2.2.1 «Основи слідчої 

діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчально-

методичний 

посібник 

06.2020 12. 

2020 

Калугін В.Ю., 

Смоков С.М., 

Федоров І.В. 

Вик. 

2.2.2 «Кримінальні 

правопорушення 

проти статевої 

свободи та 

статевої 

недоторканості 

особи» 

Ініціативне 

дослідження 

 

 

 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Навчально-

методичний 

посібник 

 12. 

2020 

Проф.каф., 

к.ю.н., 

доц.Плужнік 

О.І., доц.каф. 

к.ю.н. 

Щирська В.С. 

Вик. 

2.2.3 «Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень 

проти 

громадської 

безпеки та 

громадського 

порядку» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

Навчально-

методичний 

посібник 

 12. 

2020 

Корнієнко 

М.В.,  

Плужнік О.І., 

Павлютін 

Ю.М. 

Вик. 



  

2.2.2. Навчальні посібники 
2.2 

2.1 

 

«Режим 

секретності» 

ГУНП в Одеській 

області 

 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

 

Навчальний посібник 

 
01. 

2020 

05. 

2020 

 

Проф.каф. 

к.ю.н. Албул 

С.В. ,у 

співавторстві: 

Єгоров С.О., 

Поляков Є.В., 

Щурат Т.Г. 

Вик. 

 

2.2 

2.2 

«Основи 

оперативно-

розшукової 

діяльності в 

Україні» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Навчальний посібник 

 

01. 

2020 

06. 

2020 

За гол.ред. 

Аброськіна 

В.В./ проф.каф. 

к.ю.н. Албул 

С.В. ,у 

співавторстві: 

Єгоров С.О., 

По-ляков Є.В., 

Щурат Т.Г., 

Форнальчук 

І.Л. 

Вик. 

2.2 

2.3 

«Принципи 

оперативно-

розшукової 

діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Навчальний посібник 

 

01. 

2020 

04. 

2020 

Проф.каф. 

к.ю.н. Албул 

С.В. 

Вик. позапл. 

2.2 

2.4 

«Погляд з 

Успенської: 

історичні 

нариси» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Навчальний посібник 

 

01. 

2020 

06. 

2020 

Проф.каф. 

к.ю.н. Албул 

С.В. 

Вик. позапл. 



2.2. 

2.5 

«Організація та 

напрями 

взаємодії органів 

досудового 

розслідування з 

іншими 

підрозділами 

Національної 

поліції України у 

протидії 

злочинності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчальний посібник 

 

 09.2020 Тарсенко В.Є., 

Папуша І.О., 

Возіян В.А. 

Вик.позапл. 

2.2 

2.6 

Засади вилучення 

майна під час 

проведення 

слідчих 

(розшукових) дій 

на стадії 

досудового 

розслідування 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Навчальний посібник 

 

 09.2020 Смоков С.М., 

Холостенко 

А.В., 

Лісніченко Д.В. 

Вик. 

2.2 

2.7 

«Кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень 

проти 

громадської 

безпеки та 

громадського 

порядку» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Навчально-

методичний  

посібник  

 

2020 

04.2020 Корнієнко 

М.В.,  

Плужнік О.І.,  

Павлютін Ю.М. 

Вик. 

2.2 

2.8 

«Застосування в 

Україні заходів 

фізичного впливу 

, спеціальних 

засобів і зброї до 

засуджених, 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Навчальний посібник  07. 

2020 

Зав.каф., 

д.ю.н., проф. 

Конопельський 

В.Я. 

Вик. 



позбавлених волі: 

правові підстави, 

теорія і 

практика» 

 

 

 2.3. Методичні рекомендації  
2.3.1 «Адміністративні 

матеріали: 

підстави та 

порядок 

складання» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 

01. 

2020 

04. 

2020 

Зав.каф., д.ю.н. 

Корнієнко 

М.В.,проф.каф.к.ю

н., с.н.с. Ковальова 

О.В., Павлютін 

О.М. 

Вик. 

2.3.2 «Подолання 

насильства щодо 

дитини: 

координація дій» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 

 04. 

2020 

Проф.каф.к.юн., 

с.н.с. Ковальова 

О.В., Бугаєць Т., 

Пашко Н. 

Вик.  

2.3.3 «Подолання 

насильства щодо 

дитини: 

координація дій» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції  

Методичні 

рекомендації 

 

 04. 

2020 

Проф.каф.к.юн., 

с.н.с. Ковальова 

О.В., Бугаєць Т., 

Пашко Н. 

 

Вик.поза 

планом. 

2.3.4 «Подолання 

сексуального 

насильства щодо 

дитини: 

координація дій» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції  

Методичні 

рекомендації 

 

 02. 

2020 

Проф.каф.к.юн., 

с.н.с. Ковальова 

О.В., Бугаєць Т., 

Пашко Н. 

Вик. поза 

планом 

2.3.5 «Організація 

діяльності 

чергових частин 

Національної 

поліції України. 

Особливості 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

 01. 

2020 

Корнієнко М.В. 

Крижановська О.В. 

Вик. 



роботи служби 

«102» 

2.3.6 Методичні 

розробка 

тренінгового 

заняття 

«Запобігання та 

протидія 

домашньому 

насильству» з 

навчальної 

дисципліни 

«Особливості 

провадження у 

справах щодо 

домашнього 

насильства» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Методичні 

рекомендації 

01. 

2020 

11. 

2020 

Ковальова О.В., 

Корнієнко М.В. 

Вик. 

2.4. Монографії 
2.4.1 «Methodology and 

science foundation 

of modern 

jurisprudence» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової діяльності 

 

Монографія - 2020 Проф. каф. к.ю.н., 

Албул С.В., 

Дьоров С.Л. 

Вик. поза 

планом. 

 

2.4.2 «Захист у 

кримінальному 

провадженні: в 

контексті 

європейських 

стандартів 

справедливого 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Монографія  07.20

20 

Викл.каф. 

крим.проц. 

Волошанівська 

Т.В. 

Вик. 



розгляду» 

2.5. Довідкові видання 

2.5.1 «Зміст та 

послідовність дій 

при 

документуванні 

та розслідуванні 

злочинів, 

пов’язаних з 

наркотичними 

засобами, 

психотропними 

речовинами, їх 

аналогами та 

прекурсорами з 

урахуванням 

досвіду діяльності 

Європейського 

суду з прав 

людини» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

Пам’ятка 01. 

2020 

03. 

2020 

Дьоров С.Л., 

Домброван Н.В., 

Заєць М.П. 

Вик., 

позапланом 

друк. 

 

2.5.2 «Оперативно-

розшукова 

діяльність. 

Загальна 

частина.» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

Збірник 

ситуативних задач 

10. 

2020 

12. 

2020 

Албул С.В., 

Єгоров С.О., 

Поляков Є.В., 

Форнальчук І.Л., 

Щурат Т.Г. 

Вик. 

2.5.3 «Науково-

практичний 

коментар КПК» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Науково-

практичний 

коментар 

 11. 

2020 

За заг.ред. 

Ківалова С.В., 

колектив авторів 

Смоков С.М. 

Вик. 

 



 

2.6. Наукові статті 
2.6.1 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Забезпечення 

прав і свобод 

людини в 

сучасних умовах 

адміністративно-

правовими 

засобами» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Підготовлено 

21 наукову 

статтю, 

25 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н.,доц. 

Денисова А.А.., 

проф.каф.,с.н.с. 

Ковальова О.В., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Ярмакі Х.П., проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Коропатов О.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Рудой К.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Баранов 

С.О.,  

викл. каф. Гомон Д.О., 

викл. каф. Медведенко 

Н.В. 

Вик. 

2.6.2 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Службово-

бойова підготовка 

як основа 

професійної 

діяльності 

поліцейських» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

тактико-спеціальної 

вогневої та фізичної 

підготовки 

Підготовлено 

17 наукові статті, 

44 тези доповіді 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

В.о. зав. каф..Бахчеван 

Є.Ф.,проф. каф.к.ю.н., 

доц. Kонєв О.Ю., доц. 

каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., доц. 

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. Ташматов В.А., ст. 

викл каф. Коцюба  С.М., 

викл. каф. 

Бурангулов А.В., викл. 

каф. Трояновський В.С., 

викл. каф. 

Вик. 



Головацький О.О., 

викл. каф. Дьорова 

О.М.., викл. каф.  

Жуковський С.В., 

Коломієць Ю.М.ст. 

викл. каф. 

Волошинов А.А., ст. 

викл. каф. Ком’яга А.В., 

ст. викл. каф. 

Проскурня Є.Є., ст. 

викл. каф. Носкова Т.І., 

ст. викл. каф. 

Трішин К.О., ст. викл. 

каф. Коломієць Ю.М., 

викл. каф. 

Скворцов А.В., викл. 

каф . Карапет’янц С.І. 

 

2.6.3 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Теоретичні та 

практичні 

проблеми 

протидії 

злочинності: 

кримінально-

правові та 

кримінологічні 

аспекти» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кримінального  

права та 

кримінології 

Підготовлено 

32 наукові статті, 

47 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н., доц. 

Конопельський В.Я., 

проф.каф.,доц. к.ю.н. 

Гритенко О.А., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Меркулова В.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І., доц. каф. 

к.ю.н., доц. 

Воронцов А.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Кулик Л.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Собко Г.М., 

ст. викл. каф. 

Чемарьова І.М.. 

Вик. 



2.6.4 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Охорона та 

захист прав, 

свобод і законних 

інтересів 

учасників 

кримінального 

провадження» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Підготовлено 

18 наукових 

статей, 

19 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф.к.ю.н. 

Тетерятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., доц. 

Смоков С.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Холостенко А.В., 

викл. каф. 

Лісніченко Д.В., доц. 

каф. к.ю.н. 

Мудрецька Г.В., 

виклю каф. к.ю.н. 

Федоров І.В.,викл.каф  

Проценко О.О. 

Вик. 

2.6.5 В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Правові та 

управлінські 

засади  

кіберзлочинності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Підготовлено 

14 наукових 

статей, 

12 тез доповідей 

Протягом 

півріччя 

 

Протягом 

півріччя 

 

Зав. каф. к.ю.н. 

Ісмайлов К.Ю., проф. 

каф. д.ю.н., проф. 

Грохольський В.Л., 

проф. каф. д.техн.н., 

доц. Балтовський О.А., 

проф. каф., к.ю.н., доц. 

Форос Г.В., доц. каф. 

к.пед.н., 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. 

Вик. 

2.6.6 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Правові та 

організаційно-

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Підготовлено 

12 наукових 

статей, 

43 тези доповіді 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Т.в.о. зав. каф. Єгоров 

С.О., проф. каф. к.ю.н., 

доц. Албул С.В.,  

Поляков Є.В., 

Щурат Т.Г., Форнальчук 

Вик. 



тактичні засади 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

національної 

поліції України» 

І.Л.Пашаєв 

2.6.7 В рамках загально 

кафедральної 

теми: 

«Науково-

практичні основи 

методики 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

криміналістики та 

психології 

Підготовлено 

17 наукових 

статей, 

36 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. 

Горошко В.В.. проф. 

каф. доц. Заєць О.М.,  

проф. каф. к.ю.н., доц. 

Калаянова Л.В.,  

проф. каф. к.ю.н., доц. 

каф. д.ю.н., с.н.с. 

Тарасенко Р.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Янковий М.О., доц. 

каф. к.ю.н., с.н.с. 

Калаянова О.Д., викл. 

каф. Ковальова О.М., 

викл. каф. Афонін Д.С., 

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. 

Вик. 

2.6.8 В рамках загально 

кафедральної 

теми:  

«Адміністративно

-правове 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Підготовлено 

16 наукових 

статей, 

64 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Корнієнко., , доц. каф. 

к.ю.н. Кубаєнко А.В., 

проф.каф., к.ю.н.,с.н.с. 

Ковальова О.М., доц. 

Вик. 



забезпечення 

публічної безпеки 

і порядку 

органами 

Національної 

поліції України» 

каф. Карагіоз Р.С., викл. 

каф. к.ю.н. 

Крижановська О.В., 

проф.каф.,к.ю.н. 

Мукоіда Р.В., 

доц.каф.,к.ю.н. 

Берендєєва 

2.6. 

9 

В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки 

розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

демократичних 

процесів у 

державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

21 наукова стаття, 

168 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

В.о. зав. каф. Новікова 

М., проф.каф.,д.ю.н. 

Галунько В.М., 

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. 

Щирська В.С., викл. 

каф. Поляков В.С.,  

Бочковий О.В.,доц. каф. 

к.ю.н. Темніков О.В., 

д.політ.н., проф.. 

Семенченко Ф.Г. 

Вик. 

2.6. 

10 

В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки 

розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної та вогневої 

підготовки 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

13 наукових 

статей, 

45 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.пед.нн  

доц. Вайда Т.С., 

доц. каф. к.ю.н.  

Степаненко В.В.,  

ст.викл.каф. Щирська 

В.С., 

викл. каф. 

Голенко Н.М.,  

Вик. 



демократичних 

процесів у державі» 

2.6. 

11 

В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки 

розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

демократичних 

процесів у 

державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

загально-правових 

та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Підготовлено 

8 наукових статей, 

40 тез доповіді 

Протягом 

півріччя 

 

Протягом 

півріччя 

 

Зав. каф. к.ю.н. Жильцов 

О.Л., проф. каф. д.пед.н., 

проф. Бутенко В.Г., 

проф. каф. к.психол.н. 

Лапчук 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. Пренько Я.О. 

Вик. 

2.6.1

2 

В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки 

розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

План 

НД і ДКР 

кафедри 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

Підготовлено 

11 наукових 

статей, 

49 тез доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав.каф., к.ю.н. Бондар 

В.В., проф. Каф. д.п.н., 

доц. Кузьменко Ю.В., 

доц.каф., к.ю.н. 

Валькова Є.В., 

ст.викл.каф. к.ю.н. 

Шевченко Н.Л., 

викл.каф. к.ю.н. Божок 

С.Г. 

 

Вик. 



демократичних 

процесів у 

державі» 

 

 

 

внутрішніх справ 

Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

3.1. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук 
№ 

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 

засобами» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

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 

адміністративного 

процесу 

Захист  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 

адміністративного 

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 

адміністративного 

процесу 

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

с.н.с. 

Ковальова О.В. 

3.1.

5 

Теоретико-правові, концептуальні 

засади прогресивної системи виконання 

та відбування покарання у виді 

позбавлення волі 

12.00.08 Кримінального права 

та кримінології 

Захист Здобувач Зав. каф. 

к.ю.н., доц. Гритенко 

О.А. 

3.1.

6 

«Теоретико-правові основи 

розвідувальної функції оперативно-

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

Підготовка  

до захисту  

Здобувач Перший проректор 

університету 



розшукової діяльності органів 

внутрішніх справ» 

діяльності к.ю.н., доц. 

Албул С.В. 

3.1.

7 

«Обмеження конституційних прав 

громадян і заходи процесуального 

примусу у кримінальному процесі» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

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

доц. Смоков С.М. 

3.1. 

8 

«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. 

9 

«Процесуальні та організаційні основи 

кримінального провадження в умовах 

надзвичайних правових режимів» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

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

Янковий М.О. 

3.1. 

10 

«Науково-практичні основи 

розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері страхування» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

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

Заєць О.М. 

3.1. 

11 

«Правові та психологічні засади 

професійної готовності слідчих» 

19.00.06 Психології 

та педагогіки 

ІІ розділ Здобувач Доц. каф. к.ю.н. 

Пасько О.М. 

3.1. 

12 

«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. 

13 

«Земельні правовідносини в Україні» 

 

12.00.06 Трудового,земельного 

та господарського 

права 

Підготовка  

наукових  

статей 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М. 

3.1. 

14 

«Інтеграційний курс України до ЄС та 

його історичне значення в процесі 

державотворення» 

23.00.04 Українознавства 

 

ІІ розділ  Здобувач Доц. каф., 

к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І. 

3.1. 

15 

«Концептуальні основи здійснення 

кримінального провадження в умовах 

надзвичайних правових станів» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

І розділ Здобувач Зав.каф.,д.ю.н., доц. 

Тетерятник Г.К. 

3.1. 

16 

«Злочини проти громадської безпеки: 

проблеми законодавства, теорії та 

практики» 

12.00.08 Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Здобувач Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Плужнік О.І. 



3.1. 

17 

«Кримінально-правові та 

кримінологічні основи протидії 

психічному насильству» 

12.00.08 Кримінального 

права та 

кримінології 

Захист  Здобувач Доц. каф. к.ю.н., доц. 

Собко Г.М. 

3.1.

18 

«Адміністративно-правове 

забезпечення інформаційно-аналітичної 

діяльності в Національній поліції 

України» 

081 Право Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

І розділ Здобувач Зав.каф. Ісмайлов 

К.Ю. 

3.1. 

19 

«Міжнародно-правові проблеми  

діяльності поліції ООН в зонах  

міжнародних операцій з підтримання 

миру та безпеки» 

12.00.11 Кібербезпеки та  

інформаційного 

забезпечення 

Захист Здобувач Доц. каф. к.техн.н., 

доц. Пядишев В.Г. 

3.1.

20 

«Забезпечення інформаційної політики 

в Україні: адміністративно-правовий 

аспект» 

081 Право Кафедра кібербезпеки 

та інформаційного 

забезпечення 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Здобувач Проф.каф. к.ю.н., доц. 

Форос Г.В. 

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 «Припинення групових порушень 

громадського порядку та масових 

заворушень в умовах міста 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

І розділ Здобувач Баськов В.В. 

 

3.2.2 «Адміністративно-правові основи 

взаємодії Національної поліції 

України з громадськістю в 

правоохоронній діяльності» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Захист  Здобувач Медведенко С.В. 

3.2.3 «Оперативно-розшукова протидія 

кишеньковим крадіжкам» 

12.00.09  Захист Здобувач  

ХНУВС 

Єгоров С.О. 

3.2.4 «Проведення спеціальних операцій із 

затримання озброєних злочинців та 

звільнення заручників» 

21.07.05 Тактико-спеціальної 

та вогневої 

підготовки 

Підготовка до 

захисту 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

 

Бурангулов А.В. 

3.2.5 «Правові аспекти психофізичної 081 Право Криміналістики та ІІ розділ Ад’юнкт Дьорова О.М. 



готовності працівників кримінальної 

поліції до застосування заходів 

примусу» 

психології  заочної 

форми 

навчання 

3.2.6 «Використання конфіденційного 

співробітництва та можливостей 

негласного апарату оперативних 

підрозділів у кримінальному 

провадженні» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Бляшенко О.О. 

3.2.7 «Адміністративно-правові засади 

запобігання корупції в органах і 

установах виконання кримінального 

покарання в Україні» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Войтов Г.В. 

3.2.8 «Кримінальна відповідальність за 

порушення законів та звичаїв війни 

(на матеріалах з тимчасово 

окупованих територій Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополь)» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Свиридова Д.О. 

3.2. 

9 

«Арешт майна як захід забезпечення 

кримінального провадження» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

ІІІ розділ Аспірант Баженова А.І. 

3.2. 

10 

«Використання комп’ютерних 

технологій при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

ІІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Виходець Ю.О. 

3.2. 

11 

«Правові та організаційно-тактичні 

засади застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під 

вартою» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Федорова А.Ю. 

3.2. 

12 

«Оперативно-розшукове 

супроводження кримінальних 

проводжень щодо злочинів у сфері 

економіки» 

 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Горобець Є.В. 



3.2. 

13 

«Проведення досудового 

розслідування корупційних злочинів 

детективами Національного 

антикорупційного бюро України» 

 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Диба О.Д. 

3.2. 

14 

«Доступ до матеріалів досудового 

розслідування: теорія і практика» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Жовтан Ю.В. 

3.2. 

15 

Розслідування злочинів у сфері 

економіки за допомогою 

інформаційних технологій 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Куліш В.М. 

3.2. 

16 

«Законність та обґрунтованість рішень 

суду на стадії підготовчого 

провадження у кримінальному 

процесі» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Захист  Аспірант Замкова Я.В. 

3.2. 

17 

«Слідчий Державного бюро 

розслідувань як суб'єкт кримінальних 

процесуальних правовідносин» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Заставний Т.Ю. 

3.2. 

18 

«Інша особа, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування, як учасник 

кримінального провадження» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Кравцова Л.Ю. 

3.2. 

19 

Збирання і подання доказів стороною 

захисту у кримінальному провадженні 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Сільницький І.В. 

3.2. 

20 

«Правові та теоретичні основи методу 

криміналістичної стратегії під час 

досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, тяжких 

081 Право Криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

І розділ Ад’юнкт Славинська М.А. 



та особливо тяжких злочинів» 

3.2. 

21 

«Розумність строків під час 

досудового розслідування: теорія та 

практика» 

081 Право Кримінального  

процесу 

І розділ Аспірант Капіца А.А. 

3.2. 

22 

«Організаційно-правові та 

психологічні аспекти проведення 

службових розслідувань в органах 

Національної поліції України» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

І розділ  Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Копач С.В. 

3.2. 

23 

«Розслідування злочинів, учинених з 

подоланням електронних засобів та 

систем контролю доступу» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Кузнєцов В.В. 

3.2. 

24 

«Методика розслідування 

безконтактного збуту наркотичних 

засобів і психотропних речовин» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Музика С.С. 

3.2. 

25 

«Міжнародно-правове регулювання 

забезпечення функціонування 

комунікаційних систем навігації» 

 

12.00.11 Професійних та 

спеціальних 

дисциплін ХФ 

ОДУВС 

Підготовка до 

захисту 

Здобувач  

 

Галаган О.Я. 

3.2. 

26 

«Збирання і подання доказів стороною 

захисту в кримінальному 

провадженні» 

081 Право Кримінального 

процесу 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Сільницький І.В. 

3.2. 

27 

«Застосування примусу до малолітніх 

учасників кримінального 

провадження» ” 

081 Право Кримінального 

процесу 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

 

Кирилюк А.А. 

3.2. 

28 

«Тактичні аспекти застосування 

методів криміналістики у процесі 

огляду під час досудового 

розслідування вбивства» 

081 Право Кримінального 

процесу 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Папінян В.В. 



3.2. 

29 

«Правові та організаційно-тактичні 

засади протидії злочинам, 

пов’язаними з торгівлею людьми, 

вчиненими організованими 

злочинними групами з метою 

сексуальної експлуатації» 

081 Право Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Стерненко Я.М. 

3.2. 

30 

«Правові та організаційно-тактичні 

засади протидії злочинам проти 

власності туристів в Україні» 

081 Право Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

Підготовка до 

захисту 

Здобувач Манойленко К.М.. 

3.2. 

31 

«Теоретико-правові та організаційні 

засади оперативного пошуку 

злочинно-активних осіб підрозділами 

кримінальної » 

081 Право Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

 

ІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Дьоров С.Л. 

3.2. 

32 

«Адміністративно-правові основи 

взаємодії теоретичних підрозділів 

Національної поліції та органів 

місцевого самоврядування у сфері 

забезпечення публічної безпеки та 

порядку» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Барба В.Є. 

3.2. 

33 

«Адміністративно-правове 

забезпечення публічної безпеки і 

порядку підрозділами превентивної 

діяльності Національної поліції 

України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Мусаєва С.С. 

3.2. 

34 

«Правове регулювання механізму 

адміністрування місцевих податків» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Боксгорн А.В. 

3.2. 

35 

«Адміністративний розсуд в 

діяльності органів публічної 

адміністрації» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Захист  Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Бааджи Н.А. 

3.2. «Адміністративно-правове 081 Право Адміністративного Опрацювання Ад’юнкт Деркач В.А. 



36 забезпечення функціонування 

блокчейн систем в діяльності МВС» 

права та 

адміністративного 

процесу 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

заочної 

форми 

навчання 

3.2. 

37 

«Адміністративно-правові засади 

протидії кіберзлочинності в Україні» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Білоконь Д.С. 

3.2. 

38 

«Інститут “заборон” як елемент 

правового статусу особи,  засудженої 

до покарання у виді позбавлені волі на 

певний строк» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ Аспірант 

денної 

форми 

навчання 

Скиба В.Ю. 

3.2. 

39 

«Адміністративно-правове 

регулювання забезпечення 

впровадження електронного 

урядування в Україні» 

 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Періжок Г.О. 

3.2. 

40 

«Адміністративно-правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства в 

Україні» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Піскунова О.М. 

3.2. 

41 

«Адміністративно-правове 

забезпечення власної безпеки органів 

Національної поліції України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Вербицький О.Д. 

3.2. 

42 

«Адміністративно-правове 

регулювання приватної детективної 

діяльності» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Клейман М.Ю. 

3.2. 

43 

«Адміністративно-правові основи 

внутрішнього механізму забезпечення 

доброчесності в спеціалізованих 

антикорупційних органах України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Деркач С.А. 



3.2. 

44 

«Адміністративно-правове 

регулювання у сфері обов’язкового 

страхування цивільно-правової 

відповідальності власників 

автомобільних транспортних засобів в 

Україні» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Захист Аспірант Карпенко К.К. 

3.2. 

45 

«Адміністративні процедури 

державної реєстрації шлюбів та 

встановлення батьківства в Україні» 

12.00.07 Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Підготовка до 

захисту 

Аспірант Погребняк О.Г. 

3.2. 

46 

«Адміністративно-правові засади 

діяльності органів Національної 

поліції України щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних 

речовин та прекурсорів» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ Аспірант Тригуб С.М.  

3.2. 

47 

«Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності 

адміністративних судів України» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

ІІ розділ Аспірант Шульженко О.В. 

3.2. 

48 

«Правові та організаційні засади 

діяльності військово-цивільних 

адміністрацій щодо забезпечення 

громадської безпеки в районі 

проведення антитерористичної 

операції» 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

ІІ розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Вдовиченко О.М. 

3.2. 

49 

«Теоретичні та практичні засади 

сучасного криміналістичного 

дослідження патронів, споряджених 

еластичними метальними снарядами 

«несмертельної дії 2» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Погорєлов Д.О. 

3.2. 

50 

«Тактико-психологічні аспекти 

превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

 

І розділ 

 

 

Здобувач Оверченко Д.Г. 



3.2. 

51 

«Юридико-психологічні аспекти 

розгляду клопотання про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій» 

 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ 

 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Казарян І.С. 

3.2. 

52 

«Використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів, пов’язаних з 

тероризмом» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Юнку І.І. 

3.2. 

53 

«Юридико-психологічні аспекти 

корпоративної культури 

поліцейських» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ 

 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Авдєєва А.В. 

3.2. 

54 

«Юридико-психологічні засади 

підвищення іміджу Національної 

поліції» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ 

 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Бакума В.М. 

3.2. 

55 

«Методика розслідування створення 

терористичної групи чи терористичної 

організації» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Мальгіна А.С. 

3.2. 

56 

«Запобігання незаконному збуту 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів у 

Причорноморському регіоні 

материкової України» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Мазуренко О.В. 

3.2. 

57 

«Організаційно-правові та 

психологічні засади доказування 

обставин злочину» 

081 Право Кафедра 

криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Златевич О.А. 

3.2.58 «Юридико-психологічні засади 

професійної компетентності 

прокурора» 

081 Право Кафедра 

криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Меньшикова Н.В. 



3.2.59 «Розслідування злочинів, пов’язаних 

із порушенням правил екологічної 

безпеки» 

081 Право Кафедра 

криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Пастух А.В. 

3.2.60 «Методика розслідування державної 

зради» 

081 Право Кафедра 

криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Кононенко Ю.С. 

3.2. 

61 

«Службова особа як суб’єкт 

кримінального правопорушення: 

кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Андрієшин В.В. 

3.2. 

62 

«Довічне позбавлення волі як вид 

кримінального покарання» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Буланша Н.І. 

3.2. 

63 

«Арешт як вид покарання» 081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гладковський Є.О. 

3.2. 

64 

«Кримінальна відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів)» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Старинець Є.А. 

3.2. 

65 

«Спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності за 

злочини проти здоров’я населення». 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Лазаренко Ю.О. 

3.2. 

66 

«Запобігання корисливим злочинам 

проти власності у великих містах 

Причорноморського регіону 

материкової України» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Остроглядов О.І. 

3.2. «Запобігання Національною поліцією 081 Право Кримінального Опрацювання Аспірант Форосюк М.Ю. 



67 порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами які керують 

транспортними засобами в Україні» 

права та 

кримінології 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

3.2. 

78 

«Запобігання злочинності пов’язаної з 

незаконним вживанням наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, одурманюючих засобів, а 

також допінгу» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Даровська І.Л. 

3.2. 

69 

«Кримінальна відповідальність за 

незаконне виготовлення, переробку чи 

ремонт вогнепальної зброї або 

фальсифікацію, незаконне видалення 

чи зміну її маркування, або незаконне 

виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин чи вибухових 

пристроїв (263-1 КК України)» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ  Аспірант Павленко Л.М. 

3.2. 

70 

«Кримінальна відповідальність за 

порушення законів та звичаїв війни 

(на матеріалах з тимчасово 

окупованих територій Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополь)» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Свиридова Д.О. 

3.2. 

71 

«Рецидивна злочинність у регіонах  

України: феномен, детермінація та 

запобігання» 

081 Право Кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Докторан

т 

Скоромний Д.А. 

3.2. 

72 

«Правові та організаційно-тактичні 

засади оперативно-розшукової 

протидії наркозлочинам, що 

вчиняються етнічними злочинними 

угрупуваннями» 

081 Право Оперативно-

розшукової 

діяльності 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Байов В.О. 

3.2.73 «Оперативно-розшукова протидія 081 Право Оперативно- І розділ Аспірант Дороганов ЄО. 



кримінальним правопорушенням, 

вчиненим у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин» 

розшукової 

діяльності 

3.2. 

74 

«Кримінальна відповідальність за 

незаконну порубку лісу» 

 

12.00.06 Цивільно-правових 

дисциплін 

Захист Аспірант Ст. викл. каф. 

Будяченко О.М. 

3.2. 

75 

«Адміністративно-правові засади 

протидії кіберзлочинності в Україні» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ Аспірант Білоконь Д.С. 

3.2. 

76 

«Адміністративно-правове 

забезпечення прав, свобод та 

обов'язків внутрішньо переміщених 

осіб в Україні» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ 

 

Аспірант Швець Л.В. 

3.2. 

77 

«Адміністративно-правове 

регулювання обігу електронної 

інформації» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ 

 

Аспірант Міхальський Я.В. 

3.2. 

78 

«Адміністративно-правове 

забезпечення захисту авторських і 

суміжних прав» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ 

 

Аспірант Жогов В.С. 

3.2.79 «Адміністративний нагляд поліції в 

Україні» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад'юнкт Довбуш О.Г. 

3.2.80 « Адміністративно-правове 

регулювання усиновлення в Україні» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Іванова М.М. 

3.2.81 « Юридична відповідальність 

приватного нотаріуса за 

адміністративним законодавством 

України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

І розділ 

 

Аспірант Ладіна Л. С. 



процесу 

3.2.82 «Адміністративно-правове 

регулювання статусу державних 

службовців судових органів України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Бабчук А.Д. 

3.2.83 «Прокурорський нагляд за діяльністю 

органів Національної поліції України: 

організаційно-правовий аспект» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Купріянов І.І. 

3.2.84 «Адміністративно-правовий статус 

органів прокуратури України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Нікітін В.С. 

3.2.85 «Адміністративно-правові та 

організаційні основи діяльності 

Державної податкової служби 

України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Слаблюк Н.С. 

3.2.86 «Громадський моніторинг за 

діяльністю правоохоронних органів 

України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Горносталь А.В. 

3.2.87 «Правові та організаційні основи 

діяльності підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції 

України» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

І розділ 

 

Аспірант Яровець Д. А. 

3.2.88 «Адміністративно-правові та 

організаційні засади  

081 Право Кафедра 

адміністративного 

Опрацювання 

законодавчих 

Аспірант Гданов І.Р. 



деокупації АР Крим» права та 

адміністративного 

процесу 

та наукових 

джерел 

3.2.89 «Захист прав неповнолітніх, що 

притягаються до відповідальності за 

вчинення адміністративних 

правопорушень» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Дубіна О.М. 

3.2.90 «Адміністративно-правовий механізм 

вирішення спорів у сфері публічних 

закупівель в Україні» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Киян Д.В. 

3.2.91 «Правове регулювання провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення» 

081 Право Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Чех Л.Л. 

3.2.92 «Верховенство права  як принцип 

адміністративного процесу в Україні 

та державах континентального прав» 

081 Право Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

ІІ розділ Аспірант Позігун  І. О. 

3.2.93 «Забезпечення прав людини в Україні 

за матеріалами практики 

Європейського суду з прав людини» 

081 Право Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант         Калюжна Є.С. 

3.2.94 «Правове та організаційне 

забезпечення запобігання 

правопорушенням, що вчиняються 

дітьми» 

081 Право Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Капуляк В.П. 

 

3.2.95 «Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності Національної 

поліції України щодо захисту дітей від 

домашнього насильства» 

081 Право Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Семікоп Н.В. 



3.2.96 «Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності підрозділів 

реагування патрульної поліції 

України» 

081 Право Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад'юнкт Лифар О.М. 

3.2.97 «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються 

молодіжними угрупуваннями» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Агапова К.В. 

3.2.98 «Кримінологічна характеристика та 

запобігання втручанню в діяльність 

захисника чи представника особи» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

І розділ Аспірант Федорончук І. В. 

3.2.99 «Кримінологічна характеристика та 

запобігання терористичним актам у 

великих містах України» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Стукаліна О.В. 

3.2. 

100 

«Запобігання  

порганізованій злочинності в 

Одеському регіоні» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Джелілова М.А. 

3.2. 

101 

«Інститут випробування у 

кримінальному та кримінально-

виконавчому праві: теоретико-правові 

аспекти» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Мурадян Г.Р. 

3.2. 

102 

«Кримінальна відповідальність за 

домашнє насильство: кримінально-

правові та кримінологічні аспекти» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Лало В.Л. 



3.2. 

103 

«Кримінологічна характеристика та 

запобігання крадіжкам у курортному 

регіоні півдня України» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Матвієнко О. В. 

3.2. 

104 

«Соціально-правова природа 

громадського контролю в сфері 

виконання покарань в Україні» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Погребна К.Ф. 

3.2.10

5 

«Доказування у кримінальних 

провадженнях за фактами дорожньо-

транспортних пригод» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Луцюк Р. П. 

3.2.10

6 

«Проведення досудового 

розслідування корупційних злочинів 

детективами Національного 

антикорупційного бюро України» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Диба О. Д. 

3.2.10

7 

«Обрання, зміна та скасування заходів 

забезпечення кримінального 

провадження за ініціативою сторони 

захисту» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Міщенко Д.І. 

3.2.10

8 

«Проведення аудіо-та відео контролю 

особи і місця в інтересах 

кримінального судочинства» 

081 Право Кафедра 

кримінального 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Степанян Р. Е. 



3.2.10

9 

«Юридичний проступок: 

загальнотеоретичне дослідження» 

081 Право Кафедра теорії та 

філософії права 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Березовенко Л. С. 

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

кафедральної теми: 

«Службово-бойова 

підготовка як основа 

професійної 

діяльності 

поліцейських» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

тактико-

спеціальної 

вогневої та 

фізичної 

підготовки 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 9 тез 

доповідей. 

1 конкурсну роботу. 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

зав каф.. 

Бахчеван 

Є.Ф.,проф. 

каф.к.ю.н., доц. 

Kонєв О.Ю., 

доц. каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., 

доц. 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. 

Ташматов В.А., 

ст. викл каф. 

Коцюба  С.М., 

викл. каф. 

Бурангулов А.В., 

викл. каф. 

Трояновський В.

С., викл. каф. 

Головацький О.

О., 

викл. каф. 

Вик. 

 

 



Дьорова О.М.., 

викл. каф.  

Жуковський 

С.В., 

Коломієць 

Ю.М.ст. викл. 

каф. 

Волошинов А.А.

, ст. викл. каф. 

Ком’яга А.В., ст. 

викл. каф. 

Проскурня Є.Є., 

ст. викл. каф. 

Носкова Т.І., ст. 

викл. каф. 

Трішин К.О., ст. 

викл. каф. 

Коломієць 

Ю.М., викл. каф. 

Скворцов А.В., 

викл. каф . 

Карапет’янц С.І. 

 

4.2 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Державотворення в 

Україні: проблеми та 

перспективи 

правового 

забезпечення» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівник: 
Завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор 

Калаянов Д.П., 

професор 

кафедри, к.ю.н., 

доцент Балтаджи 

П.М., доцент 

кафедри, к.ю.н., 

с.н.с. 

Вик. 



практичних заходах. 

Підготовлено 19 тез 

доповідей 

Шаповалова І.О.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н. Небеська 

М.С., доцент 

кафедри, к.ю.н., 

Суханова Д.С., 

викладач кафедри, 

Боксгорн А.В. 
 

 

4.4 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Актуальні проблеми 

правового 

регулювання 

екологічних та 

трудових відносин» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

трудового,земельн

ого та  

господарського 

права  

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 12 тез 

доповідей. 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Зав.каф. к.ю.н., 

доц. Дрішлюк 

В.І.,проф.каф. 

к.ю.н. Пащенко 

О.М., 

доц. каф. к.ю.н. 

Сіряченко І.І., 

доц. каф. к.ю.н. 

Гоштинар С.Л., 

доц.каф. к.ю.н. 

Журавель А.В.,  

доц.каф. к.ю.н. 

Григорецька І.І., 

доц.каф. к.ю.н. 

Кострицький 

І.Л.   

 

Вик. 

 

 

4.5 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Теорія та практика 

побудови і розвитку 

демократичної,соціал

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

Кафедра 

теорії та філософії  

права 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

зав. каф.д.ю.н., 

доц. 

Матвєєва Л.Г. 

проф. каф. 

к.істор.н., доц.  

Вик. 



ьної, правової 

держави у контексті 

Євроінтеграції» 

наукового 

гуртка 

 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 33 

тези доповіді. 

Тарасенко Л.Б.,   

д.ю.н., доц. каф. 

к.ю.н. 

Берендєєва А.І., 

доц. каф. к.ю.н. 

Небеська М.С., ст. 

викл. каф. 

Шевчук В.В. 

Виконавці: 

Купрій А., 

Флоренко А., 

Пацамай М.П., 

Русавський В.О.,  

Ушкаков В., 

Слободянюк 

А.В. 

4.6 В рамках  

загальнокафедральної 

теми: 

«Іноземна мова – мова 

професійного та  

наукового 

спілкування» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

мовної підготовки 

Керування 

науковим 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 36 тез 

доповідей. 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Т.в.о. каф. 

к.філол.н., 

Ситько О.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. 

Вик. 



Бааджи Н.А., 

викл. 

каф.Антуф’єва 

В.А.Виконавці: 

Дзіковська Н., 

Слободянюк 

А.В., Ребрик А., 

Полоз А., 

Дорошенко В., 

Кузьміних А.Ю., 

Шпак М., Усата 

Г., Федчишина 

С. та ін. 

4.8 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Забезпечення прав і 

свобод людини в 

сучасних умовах 

адміністративно-

правовими засобами» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 4 тези 

доповіді 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. 

д.ю.н.,доц. 

Денисова А.В.,  

проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Рудой К.М., 

проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Баранов С.О., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. 

Коропатов О.М. 

Виконавці: 

Бойко О.В., 

Купрій А.І., 

Саруханян Д.А., 

Ракша А.Е., 

Сікорський А.І., 

Глікман К., 

Ковш А.В., 

Вик. 

 

 



Манукян В.М., 

Дяченко Т.С., 

Гуринович В.В., 

Сидоров А.О., 

Семков М.С., 

Дикий М., 

Кривошеєнко 

Ю.Е.,  

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 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 6 тез 

доповідей. 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. 

д.філос.н., проф. 

Надибська О.Я., 

доц. каф. 

к.політ.н. 

Пальшков К.Є., 

викл. каф. 

к.політ.н. 

Варинський В.О. 

, доц. каф. 

к.політ.н., доц. 

Шмаленко Ю.І., 

доц.каф. 

к.політ.н. Нівня 

Г.О. 

Вик. 

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, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

Протягом 

року 

 

Протягом 

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., 

Вик. 



практичних заходах. 

Підготовлено 30 тез 

доповідей, 2 наукові 

роботи до конкурсу 

доц. Мирза С.С.,  

доц. каф. к.ю.н., 

доц. 

Андрієнко І.С., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. 

Середницька І.А., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. 

Церковна О.В., ст. 

викл. каф. 

Будяченко О.М.,  

Виконавці: 

Дзиковська Н.Р., 

Паламарчук І.С., 

Матвієнко Н.А., 

Даніч М.А.. 

Олянишина 

Н.П., Ткач І.В., 

Стрілецька І.Р.. 

Резнік Ю.О., 

Ярим О.І., Циган 

А.С., Шведова 

О.В., Русавський 

В.О., Зуєв О.В., 

Данилюк Я.П., 

Коваль І., 

Попова А., 

Козакова О., 

Болтянська А.В., 

Бойко О.В., 

Бедрій Т.А., 

Алексєєнко 



А.О., Боярська 

Я.Ю., 

Овчиннікова 

А.В., Чумаченко 

Є.С., 

Слободянюк 

К.О. та.ін. 

4.11 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Теоретичні та 

практичні проблеми 

протидії злочинності: 

кримінально-правові 

та кримінологічні 

аспекти» 

 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

кримінального  

права та 

кримінології 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах.  

Підготовлено 32 

тези доповіді  

2 роботи на конкурс 

наукових робіт 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Кулик Л.М. 

Виконавці: 

Бедексєєва В.Л., 

Діконська О.А., 

Андрієшин В.В., 

Волошина К.О., 

Камочкіна А.Ю., 

Абдулаєв М.А., 

Ляховецька Г.І., 

Тарасова Ю.Ю., 

Білотіл І.П., 

Вєтєва Н.В., 

Станчекв А.П., 

Дзіковська Н.Р.  

 

Вик. 

4.12 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Правові та 

організаційно-

тактичні засади 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

Керівники: 

Т.в.о. зав. каф. 

Єгоров С.О., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Албул С.В., 

Поляков Є.В., 

Вик. 



оперативно-

розшукової діяльності 

національної поліції 

України» 

 

наукового 

гуртка 

 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 22 

тези доповіді 

Щурат Т.Г. 

Виконавці: 

Болтянська А.В., 

Федоряєва К.О., 

Русавський В.О 

4.13 В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Правові та 

управлінські засади  

кіберзлочинності» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 8 тез 

доповідей 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Викл.каф. к.ю.н. 

Мельнікова О.О. 

 

Вик. 

 

 

4.14 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Адміністративно-

правове забезпечення 

публічної безпеки і 

порядку органами 

Національної поліції 

України» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 8 тез 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року  

Зав. каф. к.ю.н., 

доц. 

КорнієнкоМ.В, 

проф.каф., 

к.ю.н.,с.н.с. 

Ковальова О.М., 

доц. каф. 

Карагіоз Р.С., 

викл. каф. к.ю.н. 

Крижановська 

О.В. 

проф.каф.,к.ю.н.

Вик. 



доповідей Мукоіда Р.В., 

доц.каф.,к.ю.н. 

Берендєєва А.М. 

Виконавці: 

Бабенко Т.С., 

Білоконь, 

Коваленко Т.О., 

Симонова Г.М., 

Голівкова О.В., 

Купрій А.І., 

Саруханян Д.А., 

Морозова Т.В., 

Дубовік Д.І., 

Гасратов Д.Н., 

Кулагін В.В., 

Буравцов 

О.Г.Собко Д.В., 

Лисенко Ю.А. 

4.16 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Науково-практичні 

основи методики 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

криміналістики та 

психології 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 35 тез 

доповідей. 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Зав. каф. к.ю.н., 

Горошко В.В..,. 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. 

Янковий М.О., 

доц. каф. к.ю.н., 

с.н.с. 

Калаянова О.Д., 

Меркулова Ю.В.

, проф. каф. 

к.ю.н., доц. 

Матієнко Т.В., 

доц. каф. 

к.психол.н. 

Вик. 

 

 



Прудка Л.М. 

Виконавці: 

Златевич О.А., 

Бойко З., 

Білецька І.О., 

Кузьміних А.Ю. 

та ін. 

4.17 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Охорона та захист 

прав, свобод і 

законних інтересів 

учасників 

кримінального 

провадження» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 12 тез 

доповідей. 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Зав. каф. 

Тетерятник 

Г.К..,викл.каф. 

к.ю.н. 

Мудрецька 

Г.В..,викл.каф. 

к.ю.н. Проценко 

О.О., 

викл. каф. 

Лісніченко Д.В., 

викл.каф 

Федоров І.В., 

 Виконавці: 

Русавський В.О., 

Корнійчук Т.Ю., 

Кукош Т.П., 

Ломачук О.С., 

Натяжко М.С. та 

ін. 

Вик. 

 

 

 В рамках 

загальнокафедральної 

теми: 

«Державотворення в 

Україні: проблеми та 

перспективи 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

Кафедра 

конституційного 

та міжнародного 

права 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

Керівники:  

Т.в.о. звав. каф. 

конст. та міжн. 

права Юрченко 

М.М., проф.каф. 

к.політ.н. доцент 

 



правового 

забезпечення» 

 

наукового 

гуртка 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 12 тез 

доповідей. 

Мошак О.В., 

доц.каф.к.ю.н.,д

оц. Ярмакі В.Х., 

ст.викл.каф. 

Шевчук В.В. 

 

4.18 

 

В рамках 

загальноуніверситетс

ької теми: 

«Пріоритетні 

напрямки розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

спеціальної 

фізичної та 

вогневої 

підготовки 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 6 

статей 22 тези 

доповіді. 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівник: 

зав. каф. 

к.пед.н., доц. 

Вайда Т.С., 

ст. викл. каф. 

Сандецький 

С.О., ст.викл 

каф. Щирська 

В.С., викл.каф 

Решетило В.О., 

викл.каф. 

Зінковський 

А.С., викл.каф. 

Лебідь Є.О. 

Вик. 

4.19 В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

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, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 69 тез 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

проф. каф. 

к.техн.н., доц. 

Бараненко Р.В. 

Виконавці: 

Островська А., 

Кириченко В.Д., 

Учковська В.В., 

Туржавська 

К.О., Щербина 

М.В. та ін. 

 

Вик. 

 

 



доповідей 

4.20 В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

Загально 

правових та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 6 тез 

доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

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: 

Войтюк О.Ю., 

Кондрацька 

В.С., Прутяна Г., 

Гонтовий О. 

Вик. 

4.21 В рамках загально 

університетської 

теми: 

«Пріоритетні 

напрямки розвитку та 

реформування 

правоохоронних 

органів в умовах 

розгортання 

демократичних 

процесів у державі» 

План 

НД і ДКР 

кафедри. 

План роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового 

гуртка 

 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

Керування 

науковою роботою 

курсантів, 

(студентів), 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів), 

керування науковим 

гуртком, підготовка 

до участі в наукових 

та науково-

практичних заходах. 

Підготовлено 45 тез 

доповідей 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

Зав.каф., к.ю.н. 

Бондар В.В., 

проф. Каф. 

д.п.н., доц. 

Кузьменко Ю.В., 

доц.каф., к.ю.н. 

Валькова Є.В., 

ст.викл.каф. 

к.ю.н. Шевченко 

Н.Л., викл.каф. 

к.ю.н. Божок 

С.Г. 

 

Вик. 



 


