
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року м. Одеса 

 

Голова Вченої ради – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

проректора державного університету – декана Херсонського факультету Солов’я 

О.М. про роботу Вченої ради Херсонського факультету 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу Вченої ради Херсонського факультету вважати задовільною. 

2. Із метою підвищення ефективності й оперативності вирішення питань, що 

стосуються діяльності Херсонського факультету, делегувати Вченій раді факультету 

повноваження, що стосуються навчально-методичної, наукової та організаційно-

кадрової роботи: 

- визначати напрями стратегічного розвитку факультету, проведення наукових 

досліджень та інноваційної діяльності на факультеті; 

- розглядати підсумки навчально-методичної та науково-дослідної роботи 

факультету, проведення практики та стажування здобувачів освіти; 

- розглядати питання внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; 

- схвалювати освітні програми та навчальні плани; 

- визначати строки навчання; 

- ухвалювати рішення з питань організації освітнього та виховного процесу; 

- схвалювати заходи щодо організації діяльності факультету; 

- оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

- рекомендувати до друку видання факультету; 

- надавати дозвіл працівникам факультету проводити лекційні заняття; 

- клопотати про надання творчих відпусток працівникам факультету; 

- схвалювати положення про структурні підрозділи факультету; 

- розглядати питання зміцнення дисципліни та законності; 

- розглядати результати перевірок, інспектувань, акредитації та атестації; 

- висувати кандидатури для участі в конкурсах; 

- висувати кандидатури для заохочення; 

- надавати рекомендації здобувачам вищої освіти на переведення для подальшого 

проходження навчання за державним замовленням; 

- схвалювати план підвищення кваліфікації працівників факультету на рік. 

3. Рішення Вченої ради Херсонського факультету вводити в дію наказом ОДУВС. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету професора 

Кузніченка С.О. 



 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року м. Одеса 

 

Голова Вченої ради – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

уповноважену з антикорупційної діяльності Сергієнко О.О. про стан організації 

антикорупційної діяльності в університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Стан організації антикорупційної діяльності в університеті вважати задовільним. 

2. Уповноваженій з антикорупційної діяльності: 

2.1. у другій половині грудня 2021 р. організувати проведення перевірку 

структурних підрозділів щодо наявності матеріалів, що підтверджують проведення 

участь у заходах антикорупційного напряму; 

2.3. спільно з відділом міжнародних зв’язків до 01 грудня 2022 року підготувати 

матеріали для підписання меморандуму про співпрацю у сфері антикорупційної 

діяльності з представниками Спеціальної слідчої служби Литовської Республіки; 

2.4. до 15 грудня 2021 року надати на розгляд ректора обґрунтування доцільності 

створення підрозділу з питань запобігання та протидії корупції. 

3. Відділу кадрового забезпечення: 

3.1. до 15 грудня 2021 року затвердити форму направлення на інструктаж особового 

складу щодо обов’язкового декларування після звільнення;  

3.2. при звільненні суб’єкта декларування проводити письмовий інструктаж щодо 

обов’язкового декларування після звільнення; 

3.3. щорічно до 10 січня оновлювати списки суб’єктів декларування, що працюють 

в університеті, та списки декларантів, що звільнилися в попередньому році, які надавати 

в електронному вигляді уповноваженій з антикорупційної діяльності.  

4. Відділенню комп’ютерного та програмного забезпечення забезпечити 

можливість надання пропозицій до проєкту Антикорупційної програми університету на 

2023 рік в електронній формі на сайті університету. 

5. Керівникам структурних підрозділів для створення проєкту Антикорупційної 

програми університету на 2023 рік до 01 липня 2022 року надати пропозиції 

уповноваженій з антикорупційної діяльності. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету професора 

Кузніченка С.О. 

 

Оригінал протоколу підписали: 



Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.1. СЛУХАЛИ: 

ученого секретаря Вченої ради Ісаєнка М.М. про обрання делегатів на з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання 

члена Вищої ради юстиції 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Обрати делегатами з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів 

та наукових установ для обрання члена Вищої ради юстиції від Одеського державного 

університету внутрішніх справ: Корнієнка Максима Вікторовича, завідувача кафедри 

адміністративної діяльності поліції, доктора юридичних наук, професора; Кузніченка 

Сергія Олександровича, ректора, доктора юридичних наук, професора.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.2. СЛУХАЛИ: 

начальника навчально-методичного відділу Сіфорова О.І. про внесення змін до 

графіку організації навчального процесу курсантів університету у 2021/2022 

навчальному році 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу Сіфорова О.І. взяти до 

відома.  

2. Для курсантів 1-го, 2-го та 4-го курсів факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції завершити 04.12.2021 заплановане на 11.12.2021 

теоретичне навчання, розпочати з 06.12.2021 екзаменаційну сесію. 

3. Для курсантів 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності завершити 04.12.2021 заплановане на 11.12.2021 теоретичне 

навчання, розпочати з 06.12.2021 екзаменаційну сесію. 

4. Для курсантів 1-го, 2-го, 3-го та 4-го курсів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування завершити 04.12.2021 заплановане на 11.12.2021 

теоретичне навчання, розпочати з 06.12.2021 екзаменаційну сесію. 

5. Для курсантів 1-го, 2-го та 4-го курсів Херсонського факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції завершити 04.12.2021 заплановане на 

11.12.2021 теоретичне навчання, розпочати з 06.12.2021 екзаменаційну сесію. 

6. Для курсантів 1-го, 2-го та 3-го курсів Херсонського факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування завершити 04.12.2021 заплановане на 

11.12.2021 теоретичне навчання, розпочати з 06.12.2021 екзаменаційну сесію.  

7. Перенести на другий семестр 2021-2022 навчального року вивчення навчальної 

дисципліни «Режим секретності» курсантами 1-их курсів факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності та органів 

досудового розслідування. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора державного 

університету доцента Брателя С.Г.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   



Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.4. СЛУХАЛИ: 

начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова О.І. про призначення 

гарантів освітніх програм 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова О.І. 

взяти до відома.  

2. Призначити гарантів освітніх програм (згідно з додатком). 

3. Гарантам сформувати робочі групи окремо за кожною освітньою програмою для 

її моніторингу та оновлення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора державного 

університету доцента Брателя С.Г.  

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



Про затвердження гарантів освітніх програм в університеті 

 

1. Гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

Галузь 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

Назва освітньо-

професійної 

програми 

Гарант освітньої програми 

08 Право 081 Право Право 

Тетерятник Ганна Костянтинівна, завідувач 

кафедри кримінального процесу, доктор 

юридичних наук, доцент. 

26 

Цивільна 

безпеки 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Корнієнко Максим Вікторович, завідувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції, доктор 

юридичних наук, професор. 

 

2. Гаранти освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

Галузь 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

Назва освітньо-

професійної 

програми 

Гарант освітньої програми 

08 Право 081 Право Право 

Горбаньов Ігор Миколайович, декан факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування, кандидат юридичних наук, доцент. 

26 

Цивільна 

безпеки 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Албул Сергій Володимирович, професор кафедри 

оперативно-розшукової діяльності, кандидат 

юридичних наук, професор. 

 

3. Гаранти освітніх програм за рівнями вищої освіти: 

Галузь  

знань 

Код та 

назва 

спеціально

сті 

Рівень вищої освіти 

Назва освітньо-

професійної 

програми 
Гарант освітньої програми 

08 Право 081 Право 
третій освітньо-

науковий рівень 
Право 

Бабенко Андрій Миколайович, 

професор кафедри кримінального 

права та кримінології, доктор 

юридичних наук, професор. 

12 

Інформа-

ційні 

системи 

124 

Системний 

аналіз 

другий (магістерський) 

рівень  

Кримінальний 

аналіз 

Балтовський Олексій 

Анатолійович, професор кафедри 

кібербезпеки та інформаційного 

забезпечення, доктор технічних 

наук, доцент. 

 

4. Гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Херсонському 

факультеті: 

Галузь 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

Назва освітньо-

професійної 

програми 

Гарант освітньої програми 

08 Право 081 Право Право 

Беніцький Андрій Сергійович, професор кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського 

факультету, кандидат юридичних наук, професор. 

26 

Цивільна 

безпеки 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Шкута Олег Олегович, завідувач кафедри професійних 

та спеціальних дисциплін Херсонського факультету, 

доктор юридичних наук, професор. 

 

  



 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.5. СЛУХАЛИ: 

ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про рекомендацію до 

друку видань 

 

УХВАЛИЛА: 

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

відома.  

2. Рекомендувати до друку:  

навчальний посібник «Мотиви вчинення кримінальних правопорушень персоналом 

установ виконання покарань», підготовлений колективом кафедри кримінального права 

та кримінології;  

монографію «Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетенції 

майбутніх правоохоронців», підготовлену колективом кафедри мовної підготовки; 

науковий фаховий журнал «Юридичний бюлетень», 2021 рік, № 21. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету професора 

Кузніченка С.О. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.6. СЛУХАЛИ: 

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

положення про ректорат університету 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

відома.  

2. Затвердити Положення про ректорат університету. 

3. Розмістити оновлене положення на офіційному вебсайті університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету професора 

Кузніченка С.О.  

 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

26 листопада 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Кузніченко С.О. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3.8. СЛУХАЛИ: 

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

слухачів університету, 
 

УХВАЛИЛИ: 

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

до відома 

2. Відрядити з 28 листопада до 06 грудня 2021 р. до м. Берлін (ФРН) для участі в 

зимовій школі для студентів магістратури в рамках Східно-західного діалогу 

«Академічний обмін та наукова співпраця у сфері безпеки, співробітництва та розвитку 

громадянського суспільства в Європі» слухачів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування Кондратюка Олександра Вячеславовича та Шульгіну 

Марію Андріївну. 

3. Начальнику відділу кадрового забезпечення Данєляну Е.Ш. підготувати 

відповідні матеріали. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету професора 

Кузніченка С.О. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис Сергій КУЗНІЧЕНКО 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



 


