
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Ісаєнка М.М. 

про затвердження правил прийому до університету у 2021 році  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Правила прийому до університету у 2021 році затвердити. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Ісаєнку М.М. до 29 

грудня 2020 року: 

2.1. Організувати внесення затверджених правил прийому до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, а також розміщення на вебсайті 

університету. 

2.2. Надати проєкт наказу про затвердження складу приймальної комісії у 

2021 році. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

Аброськіна В.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника відділу організації наукової роботи Домброван Н.В. 

про виконання плану науково-дослідної роботи університету у 2020 році та 

затвердження плану на 2021 рік  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план науково-дослідної роботи на 2021 рік.  

2. Відділу організації наукової роботи до 10 січня 2021 р.: 

2.1. Організувати висвітлення відповідної інформації на офіційному сайті 

університету. 

2.2. Надіслати відповідну інформацію до Державного науково-дослідного 

інституту МВС України. 

3. Керівникам підрозділів забезпечити виконання планів науково-дослідної 

роботи університету на 2021 рік.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до положень про структурні підрозділи університету 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до відома. 

2. Схвалити внесення змін, що визначають застосування норм 

антикорупційного законодавства, до положень про структурні підрозділи 

університету. 

3. Керівникам структурних підрозділів організувати розміщення оновлених 

положень на вебсайті університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

Аброськіна В.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до навчальних планів у частині, що стосується атестації на 

випускних курсах здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента 

Сіфорова О.І. взяти до відома.  

2. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

081 «Право» 2019 року набору факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування атестацію провести у формі комплексного екзамену з 

таких навчальних дисциплін: Особливості розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень; Прийняття процесуальних рішень і проведення 

процесуальних дій під час кримінального провадження; Кваліфікація 

кримінальних правопорушень підслідних органам Національної поліції та 

прийняття рішень. 

3. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

081 «Право» 2019 року набору факультетів № 1, № 2 навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки атестацію провести у формі комплексного 

екзамену з наступних навчальних дисциплін: Проблеми вирішення 

господарських спорів; Актуальні проблеми цивільного права та цивільного 

процесу. 

4. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» 2019 року набору факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності (заочної форми навчання), 

факультету № 2 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки атестацію 

провести у формі комплексного екзамену з наступних навчальних дисциплін: 

Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції; 



Кваліфікація адміністративних правопорушень; Актуальні проблеми 

застосування кримінального законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження програм екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти у 2021 році 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента 

Сіфорова О.І. взяти до відома. 

2. Затвердити програми екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти всіх 

факультетів університету у 2021 році.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

6. СЛУХАЛИ: 

проректора державного університету Берназа П.В. про стан забезпечення 

організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти у 2021 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Завідувачу відділення комп’ютерного та програмного забезпечення: 

1.1. до 10.00 год. 23 грудня 2020 р. доповісти ректору про відновлення 

повноцінної роботи системи дистанційного навчання та електронної бібліотеки; 

1.2. до 15 січня 2021 р. надати до відділу матеріального забезпечення 

пропозиції щодо оновлення апаратних засобів, програмного забезпечення, а 

також технічної (сервісної) підтримки для надійного функціонування в 

університеті систем управління навчанням;  

1.3. при виявленні збоїв у системотехнічному забезпеченні дистанційного 

навчання в університеті негайно доповідати проректору державного університету 

Берназу П.В.; 

1.4. спільно з відділом післядипломної освіти надати пропозиції щодо 

організації в університеті підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у сфері використання інформаційно-комунікативних (цифрових) 

технологій в освітньому процесі. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. до 23 грудня 2020 року завершити наповнення відповідних рубрик 

освітнього порталу МІА:Освіта та електронної бібліотеки необхідними 

навчально-методичними матеріалами для забезпечення навчального процесу в І 

семестрі 2020-2021 навчального року; 

2.2. до 06 січня 2021 року завершити наповнення відповідних рубрик 

освітнього порталу МІА:Освіта необхідними навчально-методичними 

матеріалами для забезпечення навчального процесу в ІІ семестрі 2020-2021 

навчального року; 

2.3. вжити невідкладних заходів щодо перегляду та актуалізації 

літературних джерел, що рекомендуються здобувачам вищої освіти при вивченні 

навчальних дисциплін. 



3. Питання якості підготовки програм навчальних дисциплін та робочих 

програм розглянути на засіданні навчально-методичної ради у січні 2021 р. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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: 

 науково-практичний посібник «Перевірка відомостей про кримінальні 

правопорушення до їх внесення до ЄРДР», підготовлений авторським 

колективом; 

навчально-методичний посібник «Методичне забезпечення процесу 

науково-дослідної роботи курсантів та студентів у закладах вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання», підготовлений авторським колективом; 

науковий фаховий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» 

№ 4, 2020 р.;  

науковий фаховий журнал «Юридичний бюлетень», № 16. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

22 грудня 2020 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проведення попередньої експертизи та разового захисту дисертацій 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на кафедрі адміністративного права та адміністративного 

процесу проведення попередньої експертизи дисертації «Свідок як суб’єкт 

кримінального провадження», підготовленої випускником аспірантури 

Харитоновою М.В. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

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

доцента Корнієнка М.В.; к.ю.н. Мудрецьку Г.В. 

2. Начальнику відділу організації наукової роботи до 22 січня 2021 р. подати 

клопотання до Міністерства освіти і науки України про утворення спеціалізо-

ваних вчених рад університету для проведення разового захисту дисертації: 

2.1. «Запобігання корисливим злочинам проти власності у великих містах 

Причорноморського регіону материкової України»», підготовленої ад’юнктом 

Остроглядовим О.І., у такому складі: голова ради – д.ю.н., професор Меркулова В.О.; 

рецензенти: д.ю.н., професор Конопельський В.Я., к.ю.н., доцент Гритенко О.А.; 

офіційні опоненти: д.ю.н., професор Батиргареєва В.С., д.ю.н., професор 

Денисов С.Ф.; 

2.2. «Кримінальна відповідальність за зловживання службовою особою 

своїми повноваженнями: теоретико-правові та прикладні аспекти», 

підготовленої аспірантом Андрієшиним В.В., у такому складі: голова ради – 

д.ю.н., професор Конопельський В.Я.; рецензенти: д.ю.н., професор Бабенко А.М., 

к.ю.н., доцент Гритенко О.А.; офіційні опоненти: д.ю.н., доцент Шаблистий В.В., 

к.ю.н., доцент Балобанова Д.О.; 

2.3. «Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах і 

установах виконання кримінальних покарань України», підготовленої аспірантом 

Войтовим Г.В., у такому складі: голова ради – д.ю.н., доцент Денисова А.В.; 



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

опоненти: д.ю.н., професор Кудінов В.В., к.ю.н., старший науковий 

співробітник Куровська І.А. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

 

 


