
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 9 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 березня 2021 року        м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про 

результати досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Керівникам кафедр, до яких прикріплені здобувачі третього рівня вищої 

освіти, та науковим керівникам: 

- активізувати участь аспірантів та ад’юнктів університету в наукових 

заходах університету (конференції, круглі столи, семінари); 

- посилити роботу з ад'юнктами та аспірантами щодо виконання ними 

індивідуального плану наукової роботи; 

- забезпечити надання звітів про виконання індивідуальних планів 

наукової роботи здобувачів, а також заслухати звіти про виконання 

індивідуальних планів наукової роботи на засіданнях кафедр до 30 травня 

2021 р. 

2. Відрахувати Періжок Ганну Олегівну, аспіранта кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу заочної форми 

навчання, у зв’язку із невиконанням індивідуального плану наукової роботи з 

01 квітня 2021 р. 

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 
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засідання Вченої ради 
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25 березня 2021 року        м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію докторанта кафедри кримінального права та кримінології 

Скоромного Д.А. про результати дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора наук 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію докторанта кафедри кримінального права та кримінології 

Скоромного Д.А. взяти до відома. 

2. Уважати, що стан виконання індивідуального плану наукової роботи 

докторантом кафедри кримінального права та кримінології Скоромним Д.А. 

потребує покращання. 

3. Розглянути відповідність публікацій результатів дослідження 

Скоромного Д.А. Вимогам до опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженим наказом 

МОН України від 23 вересня 2019 року № 1220, на засіданні кафедри 

кримінального права та кримінології у квітні 2021 р. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова  Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 
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Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію проректора державного університету Берназа П.В. про 

встановлення розміру оплати за надання університетом освітніх послуг у 2021-

2022 навчальному році. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити інформацію про розмір плати за навчання за один рік (курс) 

навчання та за весь строк навчання для здобуття відповідного рівня вищої 

освіти в розрізі рівнів, освітніх програм (конкурсних пропозицій) і форм 

здобуття вищої освіти для вступників (набору 2021 року) у 2021-2022 

навчальному році з 1 вересня 2021 року (у грн.): 

1.1. На факультеті № 1 навчально-наукового інституту права та 

кібербезпеки: 

Освітній ступінь (спеціальність) 

Розмір плати за навчання 

за перший рік (курс) 

навчання 

Розмір плати за навчання 

за весь строк навчання 

Бакалавр (Право) 24150 96600 

Бакалавр (Правоохоронна діяльність) 18150 54450 

Магістр (Право) 27900 41850 
 

1.2. На факультеті № 2 навчально-наукового інституту права та 

кібербезпеки:  

Освітній ступінь (спеціальність) 
Розмір плати за навчання за 

перший рік (курс) навчання 

Розмір плати за весь 

строк навчання 

Бакалавр (Право) 14700 73500 

Бакалавр (Правоохоронна діяльність) 13100 52400 

Магістр (Право) 23400 39000 

Магістр (Правоохоронна діяльність) 16800 33600 

Магістр (Системний аналіз) 1797 29950 
 

1.3. На Херсонському факультеті:  

Освітній ступінь (спеціальність) 
Розмір плати за навчання за 

один рік (курс) навчання 

Розмір плати за весь 

строк навчання 

Денна форма навчання 

Бакалавр (Право) 18700 74800 

Бакалавр (Правоохоронна діяльність) 16200 48600 

Заочна форма навчання 

Бакалавр (Право) 13100 52400 

Бакалавр (Правоохоронна діяльність) 11000 44000 



 

1.4. У докторантурі та аспірантурі: 

Освітній ступінь  
Розмір плати за навчання  Розмір плати за весь 

строк навчання 
І рік ІІ рік ІІІ рік ІV рік 

Денна форма навчання 

Доктор філософії 20000 20000 16000 16000 72000 

Заочна форма навчання 

Доктор філософії 18000 18000 14000 14000 64000 

Науковий ступінь  Розмір плати за навчання за рік навчання Розмір плати за весь 

строк навчання 
Доктор наук 19950 39900 

 

2. Завідувачу відділення комп’ютерного та програмного забезпечення 

розмістити інформацію про розмір плати за навчання для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти на офіційному вебсайті університету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

доцента Аброськіна В.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова  Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 
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Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника відділу організації наукової роботи Домброван 

Н.В. про затвердження кандидатури із числа науково-педагогічного складу 

університету на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України,   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу організації наукової роботи 

Домброван Н.В. взяти до відома. 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 

1994 року № 560 «Про стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених» затвердити кандидатуру для участі в конкурсі на призначення 

зазначеної стипендії викладача кафедри кримінального процесу 

Волошанівської Т.В. 

3. Відділу організації наукової роботи підготувати та направити до 

Департаменту персоналу МВС України необхідні документи. 

4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради 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 
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25 березня 2021 року        м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Доповідь заступника начальника навчально-методичного відділу 

Стадник Т.В. про внесення змін до положень 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника навчально-методичного відділу 

Стадник Т.В. взяти до відома.  

2. Затвердити зміни до Положення про порядок виготовлення, видачу, 

облік та зразок форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка 

до них, зразок академічної довідки в університеті. 

3. Затвердити зміни до Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті. 

4. Затвердити зміни до Типового положення про кафедру університету.  

5. Завідувачу відділення комп’ютерного та програмного забезпечення 

розмістити вищезазначені положення зі змінами на офіційному вебсайті 

університету. 

6. 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 
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засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

25 березня 2021 року        м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

6. СЛУХАЛИ: 

інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. 

про проведення попередньої експертизи та разового захисту дисертацій 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на кафедрі криміналістики та психології проведення 

попередньої експертизи дисертації «Використання конфіденційного 

співробітництва та можливостей негласного апарату оперативних підрозділів 

у кримінальному провадженні», підготовленої ад’юнктом Бляшенком О.О. 

Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

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

Корнієнка М.В. та к.ю.н., професора Албула С.В. 

2. Організувати на кафедрі кримінального процесу проведення попередньої 

експертизи дисертації «Збирання і подання доказів стороною захисту в 

кримінальному провадженні», підготовленої аспірантом Сільницьким І.В. 

Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

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

Корнієнка М.В.; к.ю.н., доцента Тетерятник Г.К. 

3. Начальнику відділу організації наукової роботи подати клопотання до 

Міністерства освіти і науки України про утворення спеціалізованої вченої 

ради університету для проведення разового захисту: 

3.1. дисертації «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень», підготовленої аспірантом Коперсаком Д.В., у такому складі: 

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

професор Корнієнко М.В., к.ю.н., доцент Тетерятник Г.К.; офіційні опоненти: 

д.ю.н., професор Волобуєв А.Ф., к.ю.н., доцент Торбас О.О.  

3.2. дисертації «Розслідування злочинної діяльності злочинних угруповань 

парамілітарного типу», підготовленої аспірантом Мартиненком Д.О., у такому 

складі: голова ради – д.ю.н., професор Корнієнко М.В.; рецензенти: д.ю.н., 

професор Тарасенко В.Є.; к.ю.н., доцент Холостенко А.В.; офіційні опоненти: 

д.ю.н., професор Шендрик В.В., к.ю.н., доцент Тарасенко О.С.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова  Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 9 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 

25 березня 2021 року        м. Одеса 
 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 
 

7. 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: 

монографію «Оперативно-розшукова протидія злочинам проти власності 

туристів в Україні», підготовлену авторським колективом; 

науковий фаховий журнал «Південноукраїнський правничий часопис», 

2021 рік, № 1. 

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 

 


