
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2020 року              м. Одеса 

 

Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

доповідь завідувача медико-санітарної частини Звягіної І.В. про стан 

медико-профілактичного забезпечення діяльності університету  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне дотримання 

підпорядкованим особовим складом карантинних норм.  

2. Керівникам факультетів спільно з працівниками медико-санітарної 

частини забезпечити проведення інструктажів підлеглого перемінного складу з 

питань профілактики поширення інфекційних захворювань. 

3. Завідувачу медико-санітарної частини Звягіній І.В.:  

3.1. підготувати лист до Департаменту охорони здоров'я Одеської міської 

ради з клопотанням про включення університету в програму безоплатного 

рентгенологічного обстеження з метою ранньої профілактики CR та TBC, а також 

віддалених наслідків COVID. 

3.2. спільно з начальником відділу кадрового забезпечення надати 

пропозиції щодо внесення змін у штатний розпис медико-санітарної частини. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Михайлова М.А.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

доповідь помічниці ректора університету з гендерних питань Томіної В.Ю. 

про використання в освітньому процесі Методичних рекомендацій з інтегрування 

гендерних підходів у систему підготовки фахівців сектору безпеки і оборони 

України,  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати застосування Методичних рекомендації з інтеграції 

гендерних підходів в систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони 

України в освітньому процесі університету.  

2. Помічниці ректора університету з гендерних питань Томіній В.Ю.:  

2.1. Протягом грудня 2020 р. спільно з керівниками кафедр провести 

гендерну експертизу навчально-методичних матеріалів, що використовуються в 

освітньому процесі. 

2.2. У січні 2020 р. організувати проведення онлайн-семінару для науково-

педагогічних працівників із питань запобігання помилкам у викладанні гендерної 

проблематики. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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26 листопада 2020 року              м. Одеса 

 

Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науково-педагогічним і 

науковим працівникам в університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до відома.  

2. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним і 

науковим працівникам в університеті. 

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

порядок до відділення комп’ютерного та програмного забезпечення для 

розміщення на офіційному вебсайті університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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засідання Вченої ради 
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26 листопада 2020 року              м. Одеса 

 

Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

утворення спеціалізованих вчених рад університету для проведення разового 

захисту дисертації 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію вченого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. 
взяти до відома.  

2. Начальнику відділу організації наукової роботи до 24 грудня 2020 року 

подати клопотання до Міністерства освіти і науки України про утворення 

спеціалізованих вчених рад університету для проведення разового захисту 

дисертації: 

2.1. «Застосування режиму відеоконференції в кримінальному судочинстві», 

підготовленої випускником аспірантури Бєжановою А.В., у такому складі: 

голова ради – д.ю.н., професор Конопельський В.Я.; рецензенти: д.ю.н., доцент 

Корнієнко М.В., к.ю.н., доцент Албул С.В.; офіційні опоненти: д.ю.н., професор 

Гловюк І.В., к.ю.н., доцент Рогальська В.В.; 

2.2. «Використання комп’ютерних технологій при проведенні негласних 

слідчих (розшукових) дій», підготовленої випускником аспірантури Виходцем 

Ю.О., у такому складі: голова ради – д.ю.н., професор Конопельський В.Я.; 

рецензенти: д.ю.н., доцент Корнієнко М.В., к.ю.н., доцент Албул С.В.; офіційні 

опоненти: д.ю.н., професор Кудінов С.С., к.ю.н., доцент Кунтій А.І.; 

2.3. «Правові та організаційно-тактичні засади виявлення і розслідування 

злочинів, учинених неповнолітніми у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», підготовленої 

аспіранткою Гриньовою К.Г., у такому складі: голова ради – д.ю.н., професор 

Конопельський В.Я.; рецензенти: д.ю.н., доцент Корнієнко М.В., к.ю.н., доцент 

Тетерятник Г.К.; офіційні опоненти: д.ю.н., професор Чаплинський К.О., к.ю.н. 

Бєлік Л.С.; 

2.4. «Теоретико-правові та організаційні засади оперативного пошуку 

злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції», підготовленої 

аспірантом Дьоровим С.Л., у такому складі: голова ради – д.ю.н., професор 



Конопельський В.Я.; рецензенти: д.ю.н., доцент Корнієнко М.В., к.ю.н., доцент 

Заєць О.М.; офіційні опоненти: д.ю.н., професор Шендрик В.В., д.ю.н., доц. 

Самойленко О.А.; 

2.5. «Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні», підготовленої аспірантом 

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

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

д.ю.н., професор Рядінська В.О., к.ю.н., доцент Костенко Ю. О. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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Заступник голови – Грохольський В.Л. 
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5. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова 

О.І. про розгляд та затвердження Положення про освітні програми та їх гарантів 

в університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента 

Сіфорова О.І. взяти до відома.  

2. Затвердити Положення про освітні програми та їх гарантів в 

університеті. 

3. Керівнику відділення комп’ютерного та програмного забезпечення 

розмістити положення на офіційному вебсайті університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

рекомендацію до друку видань,  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Рекомендувати до друку науковий фаховий журнал «Юридичний 

бюлетень», № 15. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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26 листопада 2020 року              м. Одеса 

 

Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проведення попередньої експертизи дисертації,  

 

УХВАЛИЛИ:  

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

взяти до відома. 

2. Організувати на кафедрі адміністративного права та адміністративного 

процесу проведення попередньої експертизи дисертації «Адміністративно-

правові засади запобігання корупції в органах і установах виконання 

покарань», підготовленої аспірантом Войтовим Г.В. 

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

значення результатів дисертації призначити рецензентів: д.ю.н., професора 

Ярмаки Х.П.; к.ю.н., доцента Зайця О.М. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
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26 листопада 2020 року              м. Одеса 

 

Заступник голови – Грохольський В.Л. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

9. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Бєлих С.І. про доручення виконання Міністра внутрішніх 

справ України від 16.11.2020 № 170/15,  

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію начальника відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Бєлих С.І. взяти до відома.  

2. 50 відсотків суми понадпланових надходжень спеціального фонду 

спрямовувати на заходи, що здійснюються університетом за рахунок відповідних 

надходжень. 

3. 50 відсотків суми понадпланових надходжень спеціального фонду 

перерахувати на рахунок Міністерства внутрішніх справ України для 

акумулювання та перерозподілу на виконання функцій, не забезпечених коштами 

загального фонду бюджету за бюджетною програмою 1001080 «Підготовка 

кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання». 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Заступник голови  

Вченої ради  підпис Володимир Грохольський 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  
 


