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ПЛАН 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ на 2022 р. 
№з/п Найменування теми НД і ДКР Замовник та 

підстави 

НД і ДКР 

Заклади, які 

брали участь у 

розробленні 

НД і ДКР, фор-

ма координації 

роботи 

Передбачена 

форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін 

прове-

дення 

НД і ДКР 

(місяць, 

рік) 

Керівники та 

виконавці, їх 

посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Приміт-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підгото-

вка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

1.1. Підручники 

1.2. Посібники 
1.2. 

1.1. 

 

«Оперативно-розшукова тактика: навча-

льний посібник» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра опера-

тивно-

розшукової дія-

льності 

Навчальний 

посібник 

 

11.2022 

 

Науково-

педагогічний 

склад кафедри 
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1.2. 

1.2. 

«Аграрне право України»  

 

Ініціативне 

дослідження 
Кафедра тру-

дового, зе-

мельного та 

господарсько-

го права 

Навчальний 

посібник 

 

 

12.2022 Пащенко О.М. 

Дришлюк В.І. 

Кострицький І.Л. 

Журавель А.В. 

Антоненко О.А. 

Григорецька І.І. 

 

1.2. 

1.3. 

Практичний посібник: «Ситуаційні впра-

ви з Цивільного права та процесу: підго-

товка до єдиного державного кваліфіка-

ційного іспиту» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра циві-

льно-правових 

дисциплін 

Практичний 

посібник 

11.2022 Зав.каф. к.н.н. доц. 

Маковій В.П. 

 

        

1.2.1. Навчально-методичні посібники 

1.2. 

1.1. 

 

 

Навчально-методичний посібник 

«Комунікативна компетентність в пра-

воохоронній діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

 

 

Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

Навчально-

методичний 

посібник  

 

12.2022 

 

 

Проф. каф. к.ю.н., доц.  

Матієнко Т.В., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Пасько О.М., 

доц. каф. 

к..психол.н. Прудка 

Л.М. 

 

 

 

1.2. 

1.2. 

Навчально-методичний посібник  

«Судова медицина та судова психіат-

рія» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

Навчально-

методичний 

посібник 

12.2022 Проф. каф. к.ю.н., 

доц. Янковий М.О., 

доц. каф. к.ю.н. Про-

ценко О.О. 

 

1.2. 

1.3. 

Навчально-методичний посібник 

«Юридичне документознавство» для 

курсантів та студентів першого курсу 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра мовної 

підготовки 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Проф. каф. доц. 

каф., к.пед.н., Тя-

гринядно Є.В. 

 

1.2. 

1.4. 

Навчально-методичний посібник  

«Екологічне право України» (схеми та 

інфографіка).(Електронне видання) 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудово-

го, земельного та 

господарського 

права 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Григорецька І.І. 

Пащенко О.М. 

 

1.2. 

1.5. 

Навчально-методичний посібник  

 «Екологічне пра 

во» (Електронне видання) 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудово-

го, земельного та 

господарського 

права 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Григорецька І.І. 

Пащенко О.М. 
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1.2. 

1.6. 

Навчально-методичний посібник 

«Правове регулювання зовнішньоеко-

номічної та інвестиційної діяльності» 

(Електронне видання) 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудово-

го, земельного та 

господарського 

права 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Журавель А.В. 

Кострицький І.Л. 

Дришлюк В.І. 

 

1.2. 

1.7. 

Навчально-методичний посібник 

«Торгове  право»  

(Електронне видання) 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудово-

го, земельного та 

господарського 

права 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Журавель А.В. 

Кострицький І.Л. 

Дришлюк В.І. 

 

1.2. 

1.8. 

Навчально-методичний посібник 

«Господарське процесуальне право» 

(Електронне видання) 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра трудово-

го, земельного та 

господарського 

права 

Навчально-

методичний 

посібник 

2022 Пащенко О.М. 

Дришлюк В.І. 

Кострицький І.Л. 

Журавель А.В. 

Антоненко О.А. 

Григорецька І.І 

 

1.2. 

1.9. 

«Системи підтримки прийняття рішень» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібер-

безпеки та інфор-

маційного забез-

печення 

Навчально-

методичний 

посібник 

05.2022 Балтовський О.А., 

Сіфоров О.І., Фо-

рос Г.В. 

 

 

1.2. 

1.10. 

«Застосування стандартів Конвенції про 

захист прав людини і основоположних 

свобод» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра консти-

туційного та між-

народного права 

Навчально-

методичний 

посібник 

 Зав. каф., 

к.політ.н., доцент 

Юрченко М.М.., 

Т.в.о. проф.а каф. 

д.ю.н., доцент 

Львова Є.О.,  

 

 

1.2. 

1.11. 

Навчально-методичний посібник: 

 «Кримінальні правопорушення проти 

статевої свободи та статевої недоторка-

ності особи» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Навчально-

методичний 

посібник 

12.2022 Плужнік О.І., 

к.ю.н., доцент 

Щирська В.С.  

к.ю.н., доцент 

 

1.2.2. Навчальні посібники 

1.2. 

2.1. 

«Пишемо правильно» з теоретичним 

матеріалом з орфографії та системою 

письмових вправ. 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Навчальний 

посібник 

12.2022 Меркулова В.О.  

1.2. «Методичні вказівки щодо підготовки та Ініціативне Кафедра криміна- Навчальний 11.2022 Кулик Л.М.  
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2.2. написання курсових робіт з навчальної 

дисципліни «Кримінальне право» 

» 

дослідження льного права та 

кримінології 

посібник 

1.2. 

2.3. 

«Юридична деонтологія» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових дисцип-

лін 

Навчальний 

посібник 

 

07.2022 Зав. каф. д.ю.н. 

проф. Бабенко 

А.М., викл.каф. 

к.ю.н. Борисова 

О.О. 

 

1.2 

2.4. 

«Історія держави і права» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових дисцип-

лін 

Навчальний 

посібник 

 

10.2022 Зав. каф. д.ю.н., 

проф. 

 Бабенко О.М.,  

проф. каф., к.ю.н. 

Балтаджи П.М. 

доц. каф., к.ю.н., 

Борисова О.О. 

 

1.2. 

2.5. 

«Причетність до кримінального право-

порушення» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра профе-

сійних та спеціа-

льних дисциплін 

ХФ ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

 

06.2022 Професор кафедри, 

к.ю.н., професор 

Беніцький А.С. 

 

 

1.2. 

2.6. 

«Практикум з господарського права Ук-

раїни» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра профе-

сійних та спеціа-

льних дисциплін 

ХФ ОДУВС 

Навчальний 

посібник 

 

05.2022 Доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Петренко Н.О. 

 

 

1.2. 

2.7. 

«Тактика дій підрозділів Національної 

поліції України із забезпечення публіно-

го порядку і безпеки під час проведення 

масових заходів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра тактико-

спеціальної та фі-

зичної підготовки 

Навчальний 

посібник 

 

2022 Т.в.о. зав.каф Бах-

чеван Є.Ф. 

 

1.2. 

2.8. 

«Конституційне право» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра консти-

туційного та між-

народного права 

Навчальний 

посібник 

 

2022 Зав. каф., к.політ.н., 

доцент 

Юрченко М.М. 

 

1.2. 

2.9. 

«Адміністртивне право: навчальний зо-

шит здобувача вищої освіти» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного проце-

су  

Навчальний 

посібник 

 

12.2022 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 
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1.2. 

2.10. 

«Домедична підготока» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра тактико-

спеціальної та фі-

зичної підготовки 

Навчальний 

посібник 

 

2022 Удрес Г.І.  

1.3. Монографії 

1.3.1. «Оперативний пошук у діяльності під-

розділів кримінальної поліції: правові та 

організаційно-тактичні засади» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової діяль-

ності 

Монографія 12.2022 Албул С.В.  

1.3.2. «Оперативно-розшукові операції із залу-

ченням негласних працівників: правові 

та організаційно-тактичні засади» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової діяль-

ності 

Монографія 12.2022 Щурат Т.Г.  

1.3.3. «Охорона культурної спадщини в Украї-

ні: кримінально-правовий дискурс» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра профе-

сійних та спеціа-

льних дисциплін 

ХФ ОДУВС 

Монографія 02.2022 Професор кафедри, 

 д.ю.н., професор 

Сотула О.С. 

 

 

1.3.4. «Злочинність у Збройних силах України: 

кримінологічна характеристика та запо-

бігання» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра профе-

сійних та спеціа-

льних дисциплін 

ХФ ОДУВС 

Монографія 05.2022 доцент кафедри, 

к.ю.н. Дмитренко 

Н.А. 

 

 

1.3.5. «Мовленнєвий портрет особи в системі 

криміналістичних знань» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра профе-

сійних та спеціа-

льних дисциплін 

ХФ ОДУВС 

Монографія 07.2022 доцент кафедри, 

к.ю.н. Савельєва 

І.В., 

 

 

1.3.6. Діяльність Національної поліції по охо-

роні прав дітей в Україні 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра адмініс-

тративного права 

та процесу 

Монографія 06.2022 Викл каф. Стариче-

нко А.О. 

 

1.4.Методичні рекомендації 

1.4.1. Підготовка Практикуму з англійської 

мови для студентів 1-2 курсів ННІПК 

(денна форма навчання) 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра мовної 

підготовки 

Практикум 12.2022 В.о. викл. каф. 

Арапакі М.В. 
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1.4.2. Методичні рекомендації 

«Інформаційне забезпечення профе-

сійної діяльності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кібер-

безпеки та інфор-

маційного забез-

печення 

Методичні 

рекомендації 

05.2022 Т.в.о зав.каф, к.ю.н. 

Форос Г.В., 

Мельнікова О.О. 

 

1.4.3. Методичні рекомендації для самостій-

ної роботи з навчальної дисципліни 

«Кримінологія» для здобувачів вищої 

освіти ОДУВС 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Методичні 

рекомендації 

12.2022 Будяченко О.М.  

1.4.4. «Методичні рекомендації щодо органі-

зації роботи студентського наукового 

гуртка юридичного напрямку» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових дисцип-

лін 

Методичні 

рекомендації 

02.2022 Зав. каф., д..ю.н., 

проф.  

Бабенко А.М.,  

доц каф. к.ю.н. Бо-

рисова О.О. 

 

1.4.5. «Методичні рекомендації щодо підго-

товки до семінарських та практичних 

занять 

здобувачів вищої освіти» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових дисцип-

лін 

Методичні 

рекомендації 

 

02.2022 Зав. каф., д..ю.н., 

проф.  

Бабенко А.М.,  

доц каф. к.ю.н. Бо-

рисова О.О. 

 

1.4.6. «Методичні рекомендації 

щодо підготовки та виконання контро-

льних робіт з навчальної дисципліни 

«Історія держави і права».» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових дисцип-

лін 

Методичні 

рекомендації 

 

02.2022 Зав. каф., д..ю.н., 

проф.  

Бабенко А.М.,  

доц каф. к.ю.н. Бо-

рисова О.О. 

 

1.4.7. «Збірник методичних рекомендацій 

для самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу ХФ 

ОДУВС 

Методичні 

рекомендації 

 

12.2022 Зав. каф. 

Бондар В.В. 

к.ю.н. 

Проф. каф. 

Кузьменко Ю.В 
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1.4.8. «Збірник тестових завдань з дисциплін 

кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу ХФ 

ОДУВС 

Методичні 

рекомендації 

 

12.2022 Зав. каф. 

Бондар В.В. 

к.ю.н., проф. каф. 

Кузьменко Ю.В., 

д.п.н.,доцент, до-

цент кафедри 

Шевченко.Н.Л. 

 

1.4.9. Антикорупційне законодавство: мето-

дичні рекомендації з самостійної під-

готовки до занять. 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного проце-

су 

Методичні 

рекомендації 

 

12.2022 Професор кафедри, 

к. ю. н., доцент 

Баранов С. О. 

 

 

1.4.10. Методичні рекомендації 

Організація і методика проведення 

практичних занять за формою поліцей-

ського квесту 

(з використанням ситуативних завдань 

та алгоритмів) 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра тактико-

спеціальної та фі-

зичної підготовки 

Методичні 

рекомендації 

 

06.2022 Т.в.о. зав.каф. Бах-

чеван Є.Ф. 

 

1.5. Інше 

1.5.1. «Довідник з вогневої підготовки» 

 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра тактико-

спеціальної та фі-

зичної підготовки 

Довідник 10.2022 

 

Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.5.2. «Адміністративна відповідальність» Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного проце-

су 

Електронний 

робочий зо-

шит 

12.2022 Доц.каф.,к.ю.н. Сі-

рко В.С. 

 

1.6. Науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські роботи 

1.6.1. В рамках НДР: «Правові та організацій-

но-тактичні засади оперативно-

розшукової діяльності Національної по-

ліції» 

 

План НД і 

ДКР  

Кафедра опера-

тивно-

розшукової дія-

льності 

НДР  03.2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.2. В рамках НДР: «Науково-практичні ос-

нови методики розслідування криміна-

План НД і 

ДКР 

Кафедра кримі-

налістики та пси-

НДР  03.2024 Науково-

педагогічний склад 
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льних правопорушень» хології кафедри 

1.6.3. В рамках НДР: «Охорона та захист 

прав, свобод і законних інтересів учас-

ників кримінального провадження» 

План НД і 

ДКР 

Кафедра кримі-

нального процесу 

НДР  03.2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.4. В рамках НДР: Кримінально-правові та 

кримінологічні та кримінально-

виконавчі заходи запобігання злочинно-

сті» 

План НД і 

ДКР 

Кафедра кримі-

нального права 

та кримінології 

НДР  2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.5. В рамках НДР: «Адміністративно-

правове забезпечення публічної безпеки 

і порядку органами Національної полі-

ції» 

План НД і 

ДКР 

Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності поліції 

НДР  2023 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.6. В рамках НДР: «Забезпечення прав, 

свобод і інтересів людини в сучасних 

умовах адміністративно-правовими за-

собами» 

 Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

 

НДР 2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.7. В рамках НДР: «Державно-правові за-

сади забезпечення безпекового середо-

вища в Україні в умовах сучасних 

викликів» 

 

План НД і 

ДКР 

Кафедра держав-

но-правових дис-

циплін 

НДР 2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.8. В рамках НДР: «Екологічні, трудові та 

господарські аспекти національної без-

пеки: тенденції та проблеми правового 

регулювання» 

 

План НД і 

ДКР 

Кафедра трудо-

вого, земельного 

та господар-

ського права 

НДР 2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.9. В рамках НДР: «Філософсько-

правововий вимір сучасних соціальних 

трендів»; 

 

План НД і 

ДКР 

Кафедра соціаль-

но-економічних 

дисциплін 

НДР 2024 Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.10 В рамках НДР: "Євроінтеграційні тен-

денції захисту приватних прав у право-

охоронній діяльності" 

План НД і 

ДКР 

Кафедра цивіль-

но-правових дис-

циплін   

НДР  Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

1.6.11 В рамках НДР: «Модернізація адмініст- План НД і Кафедра адмініс- НДР 2024 Науково-  
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ративно-правового простору  в Україні» 

 

ДКР тративного права 

та адміністратив-

ного процесу ХФ 

 

 

педагогічний склад 

кафедри 

 

 

1.7. Наукові статті 

1.7.1 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Бабенко А.М., 

проф.каф. к.ю.н., доц. 

Балтаджи П.М. , 

доц.каф. к.ю.н. с.н.с. 

Шаповалова І.О., 

доц.каф.к.ю.н. Суха-

нова Д.С., доц.каф. 

к.ю.н. Борисова О.О. 

 

1.7.2 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра консти-

туційного та між-

народного права 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. конст. та 

міжн. права Юрчен-

ко М.М., т.в.о. проф. 

кафедри д.ю.н. 

Львова Є.О., т.в.о. 

доц.каф. к.ю.н. кос-

това Н.І., 

доц.каф.к.ю.н.,доц. 

Ярмакі В.Х. 
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1.7.3 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми та 

перспективи правового забезпечення» 

Ініціативне 

дослідження 

 

Кафедра 

трудово-

го,земельного та 

господарського 

права 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. 

к.ю.н.Дрішлюк В.І.  

 

1.7.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Соціально-гуманітарні пріоритети пра-

воохоронної діяльності у контексті рефо-

рмаційних процесів в Україні» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

соціально-

економічних дис-

циплін 

 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.філос.н., 

проф. Надибська 

О.Я., доц. каф. 

к.політ.н. Пальш-

ков К.Є., викл. каф. 

к.політ.н. 

Варинський В.О., 

Нівня Г.О., Павлєга 

О.С. 

 

 

1.7.5 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Вплив інтеграційних тенденцій на роз-

виток національного права в контексті 

гуманізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н, доц. 

Маковій В.П., проф. 

каф. к.ю.н., проф. 

Резніченко С.В., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Мирза С.С., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Андрієнко І.С., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Середниць-

ка І.А., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Церков-

на О.В., ст. викл. 
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каф. Даниленко С.К. 

1.7.6 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Іноземна мова – мова професійного та 

наукового спілкування» 

«Національно-демократичні перетво-

рення в україні доби державної незалеж-

ності в контексті посткомуністичних 

правових трансформацій» 

 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

мовної підготовки 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.філол.н., 

Ситько О.М. 

доц. каф. к.псих.н., 

доц. Ростомова 

Л.М., ст. викл. каф. 

Драпалюк К.І., ст. 

викл. каф. Боче-

вар А.Г., викл. каф. 

Ахмедова Е.Р., 

викл. каф. Шуль-

гіна Т.Г., викл. каф. 

Швелідзе Л.Д., 

викл. каф.  

Мельник П.В., 

викл. каф. Бааджи 

Н.А., 

викл. 

каф.Антуф’єва В.А. 

 

1.7.7 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Теорія та практика побудови і розвитку 

демократичної,соціальної, правової дер-

жави у контексті Євроінтеграції» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

теорії та філософії 

права 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., доц. 

Матвєєва Л.Г.., 

проф. каф. к.ю.н., 

проф. каф. к.істор.н., 

доц.  

Тарасенко Л.Б.,  доц. 

каф. к.ю.н. Берендє-

єва А.І., доц. каф. 

к.ю.н. Небесь-

ка М.С., ст. викл. 

каф. Шевчук В.В., 

викл. каф. Прода-

нець Н.М. 

 

1.7.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми 

та перспективи правового забезпечення» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

трудового, земе-

льного та госпо-

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав.каф. к.ю.н. Дрі-

шлюк В.І., 

проф.каф. к.ю.н., 
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«Актуальні проблеми правового регу-

лювання екологічних та трудових відно-

син» 

 

дарського права доц. 

Пащенко О.М., в.о. 

проф. каф. к.ю.н. 

доц. Маркіна Т.Г.,  

доц. каф. к.ю.н. Гри-

горецька І.І., доц. 

каф. к.ю.н. Антоне-

нко О.А., доц. каф. 

к.ю.н. Гошти-

нар С.Л., проф.каф. 

к.ю.н. Кострицький 

І.Л., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Продайко С.В., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Журавель А.В., 

1.7.9 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Службово-бойова підготовка як основа 

професійної діяльності поліцейьких» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної, вог-

невої та фізичної 

підготовки 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Науково-

педагогічний склад 

кафедри 

 

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

 

2.1. Посібники 

        

2.1.1. Навчально-методичні посібники 

2.1.2. Навчальні посібники 

2.1. 

2.1.2 

«Взаємодія слідчих з іншими підрозді-

лами Національно поліції під час вияв-

лення та розслідування злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кримі-

нального процесу 

 

 

 

 

Навчальний 

посібник 

06.2022 Тетерятник Г.К., 

Тарасенко В.Є. 
 

2.2. Монографії 

2.2.1 «Оперативно-розшукова протидія зло-

чинам проти власності туристів в Украї-

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кримі-

нального проце-

Монографія 12.2022 Албул С.В., Ма-

нойленко К.М. 
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ні» су 

2.2.2. «Законність та обґрунтованість рішень 

судді у стадії підготовчого проваджен-

ня» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кримі-

нального проце-

су 

Монографія 12.2022 Тетерятник Г.К.  

2.2.3 «Застосування режиму відеоконференції 

у кримінальному судочинстві» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра кримі-

нального проце-

су 

Монографія 06.2022 Зав.каф. к.ю.н. Те-

терятник Г.К. 

 

2.3. Методичні рекомендації 

2.3.1. Методичні рекомендації для самостійної 

роботи курсантів з дисципліни  

«Заходи забезпечення кримінального 

провадження» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністратив-

ної діяльності 

поліції  

Методичні ре-

комендації 

12.2022 Мудрецька Г.  

 2.4. Інше  

2.5. Наукові статті 

2.5.1 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Службово-бойова підготовка як осно-

ва професійної діяльності поліцейсь-

ких» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

тактико-

спеціальної, вог-

невої та фізичної 

підготовки 

Цикл статей 

  

Протягом 

року 

Т.в.о. зав. каф. Бах-

чеван Є.Ф., 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. Бахче-

ван Є.Ф., доц. каф. 

Ташматов В.А., . 

викл каф. Кузнєцов 

О.І., викл. каф. Бу-

рангулов А.В,, викл. 

каф. Головаць-

кий О.О., 
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викл. каф. Баськов 

В.В., викл. каф. 

Жуковський С.В., 

ст.викл.каф. Коло-

мієць Ю.М., 

ст. викл. каф. Во-

лошинов А.А., ст. 

викл. каф. 

Ком’яга А.В., ст. 

викл. каф. Проскур-

ня Є.Є., ст. викл. 

каф. Носкова Т.І., 

ст. викл. 

каф.Трішин К.О., 

викл. каф. Сквор-

цов А.В., викл. каф . 

Карапет’янц С.І., 

викл. каф. Кузнєцов 

С.О., викл.каф. Па-

шаєв А.З., викл.каф. 

Берназ Д.В., 

викл.каф. Мох Т.П. 

2.5.2 В рамках загальноуніверситетської те-

ми: 

«Правові та управлінські засади  

кіберзлочинності» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Цикл статей 

 

 

Протягом 

року 

Т.в.о. зав. каф. к.ю.н. 

Форос Г.В. проф. каф. 

д.техн.н., доц. Бал-

товський О.А., 

д.техн.н., доц. Пяди-

шев В.Г.,  

викл. каф. к.ю.н. 

Мельнікова О.О.,  

 

2.5.3 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення прав і свобод людини в 

сучасних умовах адміністративно-

правовими засобами» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративно-

го права та адмі-

ністративного 

процесу 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., 

доц. Денисова А.В., 

проф. каф. д.ю.н., 

проф. Ярмакі Х.П., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Коропа-
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тов О.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Рудой К.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Баранов С.О., доц. 

каф. к.ю.н., доц. 

Аносєнков А.А., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Ізбаш К.С., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Денисова А.В., 

доц.. каф. к.ю.н. 

Томіна В.Ю., доц.. 

каф. к.ю.н. Ткален-

ко О.М., викл. каф. 

Гомон Д.О. 

2.5.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Правові та організаційно-тактичні заса-

ди оперативно-розшукової діяльності 

Національної поліції України» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. Єгоров 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Албул С.В., 

доц. каф. к.ю.н.  

Поляков Є.В., викл. 

каф. к.ю.н. Щурат 

Т.Г. 

 

2.5.5 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Теоретичні та практичні проблеми про-

тидії злочинності: кримінально-правові 

та кримінологічні аспекти» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

права та  

кримінології 

Цикл статей Протягом 

року 

 

Зав. каф. д.ю.н., 

проф. Конопельсь-

кий В.Я., проф. каф. 

д.ю.н., проф. Мер-

кулова В.О., проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Плужнік О.І., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Во-

ронцов А.В., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Ку-

лик Л.М., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Соб-

ко Г.М., ст. викл. 
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каф. Чемарьова І.М., 

викл. каф. к.ю.н. Ре-

зніченко Г.С. 

2.5.6 В рамках загальноуніверситетської те-

ми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів 

в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

спеціальної фі-

зичної та вогне-

вої підготовки 

Херсонського  

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Т.в.о. зав. каф.  

к.пед.н., доц. Вайда 

Т.С., ст. викл. каф. 

Каменщик О.В., 

ст.викл. каф. Зінь-

ковський А.С., 

викл. каф. Лебідь 

Є.О., викл. каф. 

Голенко Н.М. 

 

2.5.7 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Науково-практичні основи методики 

розслідування кримінальних правопо-

рушень» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

криміналістики 

та психології 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. Го-

рошко В.В, проф. 

каф. к.ю.н., доц. 

Матієнко Т.В., доц. 

каф. к.ю.н., с.н.с. 

Калаянова О.Д., 

доц. каф. к.ю.н., 

доц. Янковий М.О., 

доц. каф. к.ю.н. 

Проценко О.О., 

доц. каф. 

к..психол.н. Прудка 

Л.М. 

 

2.5.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Адміністративно-правове забезпечення 

публічної безпеки і порядку органами 

Національної поліції» 

Ініціативне 

дослідження 

 Кафедра адміні-

стративної дія-

льності поліції 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н.доц. 

Корнієнко М.В., 

викл. каф. к.ю.н. 

Крижановська О.В.,  

 

2.5.9 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Охорона та захист прав, свобод і за-

конних інтересівучасників криміналь-

ного провадження» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

Зав. каф. к.ю.н. Те-

терятник Г.К., 

проф. каф. к.ю.н., 

доц. Смоков С.М.,  

к.ю.н., доц.  

Холостенко А.В., 

ст. викл. каф. Ліс-
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ніченко Д.В. 

2.5.10 В рамках загальноуніверситетської те-

ми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів 

в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

загальноправо-

вих та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Зав. каф. к.ю.н. Жиль-

цов О.Л., проф. каф. 

д.пед.н., проф. Бутенко 

В.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. Киселе-

вич І.В., викл. каф. 

Пренько Я.О., 

викл.каф. Мирошни-

кова М.С., викл. каф. 

Кочмар Н.В., викл. 

каф. Орищенко О.В. 

 

2.5.11 В рамках загальноуніверситетської те-

ми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів 

в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра 

адміністративно-

го права та адмі-

ністративного 

процесу Херсон-

ського факульте-

ту ОДУВС 

Цикл статей Протягом 

року 

Зав.каф. к.ю.н. Бондар 

В.В., проф.каф. д.п.н., 

доц. Кузьменко 

Ю.В.,викл.каф., 

к.ю.н. Божок С.Г., 

доц.каф. к.ю.н. Бездо-

льний Ю.І., 

ст.викл.каф. 

к.ю.н.Шевченко Н.Л. 
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2.5.12 В рамках загальноуніверситетської те-

ми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів 

в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» 

Ініціативне 

дослідження 

Кафедра  

професійних та 

спеціальних 

дисциплін 

Херсонського 

факультету 

ОДУВС 

Цикл статей 

 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Т.в.о. зав.каф. Новікова 

М… проф. каф. д.ю.н., 

проф. Шкута О.О., 

проф. каф. к.техн.н., 

доц. Бараненко Р.В., 

доц. каф. к.ю.н.,  

доц. каф. к.ю.н. Темні-

ков О.В., проф.каф. 

к.ю.н.,проф. Беніцькій 

А.С., д.політ.н., проф.. 

Семенченко Ф.Г., доц. 

к.ю.н. Рубан К.П., 

викл. каф. Галаган 

О.Я., викл. каф. Старо-

вацький С.Г. 

 

        

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 зло-

чинів на залізничному транспорті опе-

ративно-розшуковими та криміналь-

но-процесуальними засобами» 

12.00.07 Адміністративно-

го права та 

адміністративнго 

процесу 

ІІ розділ 

 

Здобувач Проф. каф. 

к.ю.н., доц.  

Баранов С.О. 

3.1.2 «Становлення і розвиток інституту 

участі недержавних суб'єктів у право-

охоронній діяльності в Україні (теорія 

та практика)» 

12.00.07 Адміністративно-

го права та 

адміністративнго 

процесу 

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

доц. Коропатов О.М. 

3.1.3 «Реалізація державної гендерної 

політики в Україні (адміністративно-

правовий аспект)» 

12.00.07 Адміністративно-

го права та 

адміністративнго 

процесу 

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

с.н.с. 

Ковальова О.В. 

3.1.4 «Теоретико-правові основи розвіду-

вальної функції оперативно-

12.00.09 Оперативно- 

розшукової 

Підготовка  

до захисту  

Здобувач Албул С.В. 
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розшукової діяльності органів 

внутрішніх справ» 

діяльності 

3.1.5 «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. 

3.1.6 «Криміналістичні та організаційно-

тактичні основи розслідування злочи-

нів, пов’язаних із неправомірною ви-

годою» 

12.00.09 Кримінального 

процесу 

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

Холостенко А.В. 

3.1.7 «Процесуальні та організаційні основи 

кримінального провадження в умовах 

надзвичайних правових режимів» 

12.00.09 Криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

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

Янковий М.О. 

3.1.8 «Науково-практичні основи розсліду-

вання 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. 

3.1.9 «Правові та психологічні засади про-

фесійної готовності слідчих» 

19.00.06 Психології 

та педагогіки 

ІІІ розділ Здобувач Доц. каф. к.ю.н. 

Пасько О.М. 

3.1.10 «Юридико-психологічні основи кри-

мінального провадження на підставі 

угод» 

19.00.06 Психології 

та педагогіки 

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

Меркулова Ю.В. 

3.1.11 «Земельні правовідносини в Україні» 

 

12.00.06 Трудово-

го,земельного та 

господарського 

права 

Підготовка  

наукових  

статей 

Здобувач Зав. каф. к.ю.н., доц. 

Пащенко О.М. 

3.1.12 «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. 

3.1.13 «Адміністративно-правове забезпе-

чення інформаційно-аналітичної дія-

льності в Національній поліції Украї-

ни» 

081 Право Кафедра кібер-

безпеки та інфор-

маційного забез-

печення 

І розділ Здобувач Зав.каф. Ісмайлов 

К.Ю. 

3.1.14 «Забезпечення інформаційної політи-

ки в Україні: адміністративно-

правовий аспект» 

081 Право Кафедра кібер-

безпеки та інфор-

маційного забез-

печення 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Здобувач Проф.каф. к.ю.н., доц. 

Форос Г.В. 
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Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

№ 

п/п 

Тема дисертаційного дослідження Шифр спеціаль-

ності 

Кафедра Стан 

підготовки 

Форма 

навчання 

П.І.Б. 

дисертанта, посада 

3.2.1 «Правові аспекти психофізичної готов-

ності працівників кримінальної поліції 

до застосування заходів примусу» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

ІІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Дьорова О.М. 

3.2.2 «Використання конфіденційного 

співробітництва та можливостей не-

гласного апарату оперативних 

підрозділів у кримінальному про-

вадженні» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Бляшенко О.О. 

3.2.3 “Кримінальна відповідальність за по-

рушення законів та звичаїв війни (на 

матеріалах з тимчасово окупованих те-

риторій Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополь)” 

081 Право Кримінального пра-

ва та кримінології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Свиридова Д.О. 

3.2. 

4 

«Використання компютерніх технологій 

при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій» 

081 Право 

 

Кримінального  

процесу 

ІІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Виходець Ю.О. 

3.2. 

5 

«Правові та організаційно-тактичні за-

сади застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Федорова А.Ю. 

3.2. 

6 

«Оперативно-розшукове супроводжен-

ня кримінальних проводжень щодо зло-

чинів у сфері економіки» 

 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Горобець Є.В. 

3.2. 

7 

Розслідування злочинів у сфері еко-

номіки за допомогою інформаційних 

технологій 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Куліш В.М. 

3.2. 

8 

«Слідчий Державного бюро розсліду-

вань як суб'єкт кримінальних процесу-

альних правовідносин» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Аспірант Заставний Т.Ю. 
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джерел 

3.2. 

9 

«Інша особа, права чи законні інтереси 

якої обмежуються під час досудового 

розслідування, як учасник кримінально-

го провадження» 

081 Право Кримінального  

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Кравцова Л.Ю. 

3.2. 

10 

«Організаційно-правові та психологічні 

аспекти проведення службових роз-

слідувань в органах Національної 

поліції України» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

І розділ  Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Копач С.В. 

3.2. 

11 

«Методика розслідування злочинів у 

сфері земельних відносин» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

ІІІ розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Кондратюк Л.В. 

3.2. 

12 

«Методика розслідування створення 

терористичної групи чи терористичної 

організації» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Мальгіна А.С. 

3.2. 

13 

«Методика розслідування привласнен-

ня, розтрати військового майна або за-

володіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем» 

081 Право Криміналістики та 

психології 

Опрацювання 

наукових дже-

рел, написання 

І розділу дисер-

таційного дос-

лідження 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання  

Кіт Р.Д. 

3.2. 

14 

«Правові та організаційно-тактичні за-

сади протидії злочинам, пов’язаними з 

торгівлею людьми, вчиненими ор-

ганізованими злочинними групами з 

метою сексуальної експлуатації» 

081 Право Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Стерненко Я.М. 

3.2. 

15 

«Теоретико-правові та організаційні за-

сади оперативного пошуку злочинно-

активних осіб підрозділами криміналь-

ної » 

081 Право Оперативно- 

розшукової 

діяльності 

 

ІІ розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Дьоров С.Л. 

3.2. 

16 

“Адміністративно-правове забезпечення 

функціонування блокчейн систем в 

діяльності МВС” 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

Деркач В.А. 
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процесу джерел навчання 

3.2. 

17 

“Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення впровадження електрон-

ного урядування в Україні” 

 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Періжок Г.О. 

3.2. 

18 

“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. 

19 

“Адміністративно-правове регулювання 

приватної детективної діяльності” 

081 Право Адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Клейман М.Ю. 

3.2. 

20 

«Методика розслідування правопору-

шень у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку» 

081 Право Криміналістики та 

психології  

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Петрікеєв Д.С. 

 

 

3.2. 

21 

«Організаційно-тактичні засади вияв-

лення та розслідування корисливих 

кримінальних правопорушень, вчине-

них неповнолітніми» 

081 Право Криміналістики 

та психології  

 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел  

 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Деренько О.І. 

3.2. 

22 

«Юридико-психологічні аспекти розг-

ляду клопотання про проведення негла-

сних слідчих (розшукових) дій» 

 

081 Право Криміналістики 

та психології 

І розділ 

 

Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Казарян І.С. 

3.2. 

23 

«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. 

24 

«Юридико-психологічні аспекти кор-

поративної культури поліцейських» 

081 Право Криміналістики 

та психології 

І розділ 

 

Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Авдєєва А.В. 
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3.2. 

25 

«Методика розслідуваннястворення те-

рористичної групи чи терористичної 

організації» 

081 Право Криміналістики 

та психології 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Мальгіна А.С. 

3.2. 

26 

«Запобігання незаконному збуту нарко-

тичних засобів, психотропнх речовин, 

їх аналогів або прекурсорів у Причор-

номорському регіоні материкової Укра-

їни» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

І розділ Ад’юнкт 

заочної 

форми 

навчання 

Мазуренко О.В. 

3.2. 

27 

«Організаційно-правові та психологічні 

засади доказування обставин злочину» 

081 Право Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Златевич О.А. 

3.2.28 «Юридико-психологічні засади профе-

сійної компетентності прокурора» 

081 Право Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Меньшикова Н.В. 

3.2.29 «Розслідування злочинів, пов’язаних із 

порушенням правил екологічної безпе-

ки» 

081 Право Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

Пастух А.В. 

3.2.30 «Методика розслідування державної 

зради» 

081 Право Кафедра криміна-

лістики та психо-

логії 

І розділ Аспірант 

заочної 

форми 

навчання 

 

 

 

Кононенко Ю.С. 

3.2. 

31 

«Арешт як вид покарання» 081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гладковський Є.О. 

3.2. 

32 

«Спеціальні види звільнення від кримі-

нальної відповідальності за злочини 

проти здоров’я населення». 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

Аспірант Лазаренко Ю.О. 
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джерел 

3.2. 

33 

«Запобігання Національною поліцією 

порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту осо-

бами які керують транспортними засо-

бами в Україні» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Форосюк М.Ю. 

3.2. 

34 

«Запобігання злочинності пов’язаної з 

незаконним вживанням наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, одурманюючих засобів, а та-

кож допінгу» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Даровська І.Л. 

3.2. 

35 

«Кримінальна відповідальність за неза-

конне виготовлення, переробку чи ре-

монт вогнепальної зброї або фальсифі-

кацію, незаконне видалення чи зміну її 

маркування, або незаконне виготовлен-

ня бойових припасів, вибухових речо-

вин чи вибухових пристроїв (263-1 КК 

України)» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

І розділ  Аспірант Павленко Л.М. 

3.2. 

36 

«Кримінальна відповідальність за по-

рушення законів та звичаїв війни (на 

матеріалах з тимчасово окупованих те-

риторій Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополь)» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Свиридова Д.О. 

3.2. 

37 

«Рецидивна злочинність у регіонах  

України: феномен, детермінація та за-

побігання» 

081 Право Кримінального 

права та криміно-

логії 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Докто-

рант 

Скоромний Д.А. 

3.2. 

38 

«Правові та організаційно-тактичні за-

сади оперативно-розшукової протидії 

наркозлочинам, що вчиняються етніч-

ними злочинними угрупуваннями» 

081 Право Оперативно-

розшукової дія-

льності 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Байов В.О. 

3.2.39 «Оперативно-розшукова протидія кри-

мінальним правопорушенням, вчине-

ним у сфері використання електронно-

081 Право Оперативно-

розшукової дія-

льності 

І розділ Аспірант Дороганов ЄО. 
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обчислювальних машин» 

3.2. 

40 

«Адміністративно-правове забезпечен-

ня прав, свобод та обов'язків внутріш-

ньопереміщених осіб в Україні» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ 

 

Аспірант Швець Л.В. 

3.2. 

41 

«Адміністративно-правове регулюван-

ня обігу електронної інформації» 

081 Право Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

І розділ 

 

Аспірант Міхальський Я.В. 

3.2.42 «Адміністративно-правове регулюван-

ня статусу державних службовців судо-

вих органів України» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Бабчук А.Д. 

3.2.43 «Прокурорський нагляд за діяльністю 

органів Національної поліції України: 

організаційно-правовий аспект» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Купріянов І.І. 

3.2.44 «Адміністративно-правовий статус ор-

ганів прокуратури України» 
081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Нікітін В.С. 

3.2.45 «Адміністративно-правові та організа-

ційні основи діяльності Державної по-

даткової служби України» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Слаблюк Н.С. 

3.2.46 «Громадський моніторинг за діяльніс-

тю правоохоронних органів України» 
081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Горносталь А.В. 

3.2.47 «Правові та організаційні основи діяль-

ності підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції України» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

І розділ 

 

Аспірант Яровець Д. А. 

3.2.48 «Адміністративно-правові та організа-

ційні засади деокупації АР Крим» 
081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Гданов І.Р. 
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3.2.49 «Захист прав неповнолітніх, що притя-

гаються до відповідальності за вчинен-

ня адміністративних правопорушень» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Дубіна О.М. 

3.2.50 «Адміністративно-правовий механізм 

вирішення спорів у сфері публічних за-

купівель в Україні» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Киян Д.В. 

3.2.51 «Правове регулювання провадження у 

справах про адміністративні правопо-

рушення» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративного права 

та адміністратив-

ного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Чех Л.Л. 

3.2.52 «Верховенство права  як принцип адмі-

ністративного процесу в Україні та 

державах континентального прав» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності поліції 

ІІ розділ Аспірант Позігун  І. О. 

3.2.53 «Забезпечення прав людини в Україні 

за матеріалами практики Європейсько-

го суду з прав людини» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Калюжна Є.С. 

3.2.54 «Правове та організаційне забезпечення 

запобігання правопорушенням, що 

вчиняються дітьми» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Капуляк В.П. 

 

3.2.55 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня діяльності Національної поліції Ук-

раїни щодо захисту дітей від домаш-

нього насильства» 

081 Право Кафедра адмініс-

тративної діяль-

ності поліції 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Семікоп Н.В. 

3.2.56 «Адміністративно-правове забезпечен-

ня діяльності підрозділів реагування 

патрульної поліції України» 

081 Право Кафедра кібер-

безпеки та інфор-

маційного забез-

печення 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Ад'юнкт Лифар О.М. 

3.2.57 «Запобігання кримінальним правопо-

рушенням, що вчиняються молодіжни-

ми угрупуваннями» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Агапова К.В. 
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3.2.58 «Кримінологічна характеристика та за-

побігання втручанню в діяльність захи-

сника чи представника особи» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

І розділ Аспірант Федорончук І. В. 

3.2.59 «Кримінологічна характеристика та за-

побігання терористичним актам у вели-

ких містах України» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Стукаліна О.В. 

3.2. 

60 

«Запобігання організованій злочинності 

в Одеському регіоні» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Джелілова М.А. 

3.2. 

61 

«Інститут випробування у криміналь-

ному та кримінально-виконавчому пра-

ві: теоретико-правові аспекти» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Мурадян Г.Р. 

3.2. 

62 

«Кримінальна відповідальність за до-

машнє насильство: кримінально-

правові та кримінологічні аспекти» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Лало В.Л. 

3.2. 

63 

«Кримінологічна характеристика та за-

побігання крадіжкам у курортному ре-

гіоні півдня України» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Матвієнко О. В. 

3.2. 

64 

«Соціально-правова природа громадсь-

кого контролю в сфері виконання пока-

рань в Україні» 

081 Право Кафедра криміна-

льного права та 

кримінології 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Погребна К.Ф. 
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3.2.65 «Доказування у кримінальних прова-

дженнях за фактами дорожньо-

транспортних пригод» 

081 Право Кафедра криміна-

льного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Луцюк Р. П. 

3.2.66 «Проведення досудового розслідування 

корупційних злочинів детективами На-

ціонального антикорупційного бюро 

України» 

081 Право Кафедра криміна-

льного процесу 

Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Диба О. Д. 

3.2.67 «Обрання, зміна та скасування заходів 

забезпечення кримінального прова-

дження за ініціативою сторони захис-

ту» 

081 Право Кафедра криміна-

льного процесу 
Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Міщенко Д.І. 

3.2.68 «Проведення аудіо-та відео контролю 

особи і місця в інтересах кримінального 

судочинства» 

081 Право Кафедра криміна-

льного процесу 
Опрацювання 

законодавчих 

та наукових 

джерел 

Аспірант Степанян Р. Е. 

3.2.69 «Юридичний проступок: загальнотео-

ретичне 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 загальнокафедральної теми: 

«Правові та організаційно-тактичні засади 

оперативно-розшукової діяльності Націона-

льної поліції» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

Кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

Протягом 

року 

Зав. каф. Єгоров С.О. 

проф. каф. к.ю.н., доц. 

Албул С.В., доц. каф. 

к.ю.н.  

Поляков Є.В., викл. 

каф. к.ю.н. Щурат 
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студентського 

наукового  

гуртка 

заходах 

4.2 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми та 

перспективи правового забезпечення» 

«Актуальні проблеми правового регулю-

вання екологічних та трудових відносин» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

трудового, земе-

льного та госпо-

дарського права 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Зав.каф. к.ю.н. Дрішлюк 

В.І., проф.каф. к.ю.н., 

доц. 

Пащенко О.М., доц. 

каф. к.ю.н. Григорецька 

І.І., доц. каф. к.ю.н. Ан-

тоненко О.А., проф.каф. 

к.ю.н. Кострицький І.Л. 

 

4.3 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Правові та управлінські засади  

кіберзлочинності» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

Т.в.о зав. каф. к.ю.н. Фо-

рос Г.В., проф. каф. д.ю.н., 

проф. Грохольський В.Л., 

проф. каф. д.техн.н., доц. 

Балтовський О.А., доц. 

каф. д.ю.н ., доц. Пядишев 

В.Г., викл. каф. к.ю.н. Ме-

льнікова О.О. 

 

4.4 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Кримінально-правові,кримінологічні та 

кримінально-виконавчі заходи запобігання 

злочинності» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

кримінального 

права та криміно-

логії 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф.. д.ю.н., Конопе-

льський В.Я. проф. каф. 

д.ю.н., проф. Меркуло-

ва 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. Ку-

лик Л.М., доц. каф. 

к.ю.н., доц. Собко Г.М., 

 



30 
 

ст. викл. каф. Чекмарьо-

ва І.М. 

4.5 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Службово-бойова підготовка як основа 

професійної діяльності поліцейських» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

тактико-

спеціальної, вог-

невої та фізичної 

підготовки 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Т.в.о. зав. каф. Бaхчеван 

Є.Ф.доц.каф. к.ю.н., 

доц. Kонєв О.Ю., доц. 

каф. к.ю.н. 

Геращенко О.С., доц. 

каф. к.політ.н., доц. Ні-

колаєв О.Т., доц. каф. 

к.ю.н. Удренас Г.І., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Улья-

нов А.І., доц. каф. Та-

шматов В.А., ст. викл 

каф. Коцюба  С.М., 

викл. каф. Бурангу-

лов А.В., викл. каф. Го-

ловацький О.О., 

викл. каф.  

Жуковський С.В. 

 

4.6 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Соціально-гуманітарні пріоритети право-

охоронної діяльності у контексті реформа-

ційних процесів в Україні» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

соціально-

економічних дис-

циплін 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

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. 

 

4.7 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Державотворення в Україні: проблеми та 

перспективи правового забезпечення» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

Протягом 

року 

Зав. каф. д.ю.н., проф. 

Бабенко А.М., 

проф.каф. к.ю.н., доц. 

Балтаджи П.М. , 

доц.каф. к.ю.н. с.н.с. 

Шаповалова І.О., 
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р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

доц.каф.к.ю.н. Суханова 

Д.С., доц.каф. к.ю.н. 

Борисова О.О. 

4.8 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Забезпечення  прав і свобод людини в су-

часних умовах адміністративно-правовими 

засобами» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного процесу 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. д.ю.н. Денисо-

ва А.В.,  

проф. каф, доц. Коропа-

тов О.М., проф. каф. 

д.ю.н., проф. Ярмакі 

Х.П., проф. каф. к.ю.н., 

доц. Рудой К.М., проф. 

каф. к.ю.н., доц. Баранов 

С.О., доц. каф. к.ю.н. 

Ткаленко О.М. 

 

4.9 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Науково-практичні основи методики розс-

лідування кримінальних правопорушень» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

криміналістики та 

психології 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. Горош-

ко В.В., проф. каф. 

к.ю.н., доц. Матієнко 

Т.В., проф. каф. к.ю.н., 

доц. Янковий М.О., 

проф. каф. к.ю.н., доц. 

Пасько О.М., доц. каф. 

к.ю.н., с.н.с. Калаяно-

ва О.Д., доц. каф. к.ю.н. 

Проценко О.О., доц. 

каф. к..психол.н. Пруд-

ка Л.М. 

 

4.10 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Адмііністративно-правове забезмпечення 

публічної безпеки і порядку огранами Наці-

ональної поліції» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

Кафедра 

адміністративної 

діяльності поліції 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф., доц. Корнієн-

ко М.В., викл. каф. 

к.ю.н. Крижановсь-

ка О.В., проф.каф. к.ю.н 

Любчик В.Б. 
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курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

во-практичних 

заходах 

4.11 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Іноземна мова – мова професійного та на-

укового спілкування» 

«Національно-демокративне перетворення 

в Україні доби державної незалежності в 

контексті посткомуністичне-правової» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра  

мовної підготовки 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

Т.в.о зав. каф. 

к.філол.н., Ситько О.М.,  

ст. викл. каф. Драпалюк 

К.І., викл. каф. Ан-

туф’єва В.А.,  

проф. каф. к.пед.н., 

доц.Тягнирядно Є.В.,  

 

4.12 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Охорона та захист прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального прова-

дження» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

кримінального 

процесу 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. Тетеря-

тник Г.К.,проф. каф. 

к.ю.н., доц. Смоков 

С.М.,  

викл.каф.  

Мудрецька Г.В. 

 

4.13 В рамках загальнокафедральної теми: 

«Вплив інтеграційних тенденцій на розви-

ток національного права в контексті гу-

манізації  

правоохоронної  

діяльності» 

 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

Кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н, доц. Ма-

ковій В.П., проф. каф. 

к.ю.н., проф. Резнічен-

ко С.В., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Мирза С.С., доц. 

каф. к.ю.н., доц. Андріє-

нко І.С., доц. каф. к.ю.н., 

доц. Середницька І.А., 

доц. каф. к.ю.н., доц. 
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гуртка Церковна О.В., викл. 

каф. Будяченко О.М. 

4.14 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних проце-

сів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

адміністративного 

права та адмініст-

ративного проце-

су 

Херсонського 

факультету 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ 

 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

Зав. каф., к.ю.н. Бондар 

В.В., викл. каф. Божок 

С.Г., проф.каф. д.п.н., 

Кузьменко Ю.В., ст. 

викл.каф. к.ю.н. Шев-

ченко Н.Л. 

 

 

4.15 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних проце-

сів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

спеціальної фізи-

чної та вогневої 

підготовки 

Херсонського фа-

культету ОДУВС 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Т.в.о. зав. каф. к.пед.н., 

доц. Вайда Т.С., викл. 

каф.  

Голенко Н.М., 

ст.викл.каф. Кузнєцов 

О.І.,ст.викл. каф. Каме-

нщик О.В., ст. викл. 

каф. Зіньковський А.С., 

викл. каф. Головко 

А.М., викл. каф. Лебідь 

Є.О. 

 

4.16 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних проце-

сів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

Кафедра 

загальноправових 

та соціально-

гуманітарних ди-

сциплін Херсон-

ського факультету 

ОДУВС 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

зав. каф. к.ю.н. Жиль-

цов О.Л.,  проф. каф. Бутен-

ко В,Г.,  доц. каф. Бондар 

В.В., доц. каф. к.пед.н., доц. 

Бовдир О.С., доц. каф. 

к.істор.н., 

Камінська О.А., доц. каф. 

к.філос.н.  

Лєнь Т.В. 
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Гуртка 

 

 

 

 

 

 

4.17 В рамках загальноуніверситетської теми: 

«Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних проце-

сів у державі» 

План прове-

дення конфе-

ренцій, семіна-

рів та круглих 

столів ВНЗ Ук-

раїни на 2022 

р., план роботи 

курсантсько-

студентського 

наукового  

гуртка 

Кафедра 

професійних та 

спеціальних дис-

циплін 

Херсонського фа-

культету ОДУВС 

Керування на-

уковим гурт-

ком, підготов-

ка курсантів та 

студентів до 

участі в науко-

вих та науко-

во-практичних 

заходах 

Протягом 

року 

 

Керівники: 

Т.в.о. зав.каф. Новікова М., 

д.ю.н., проф. Шкута О.О., 

доц. каф. к.техн.н., с.н.с. 

Шкарапата Я.Є., проф. каф. 

к.техн.н., доц. Баранен-

ко Р.В., доц. каф. к.ю.н., доц. 

каф. к.ю.н. Темніков 

О.В.,доц.каф. к.т.н., доц. 

Моргунова Т.І. 

 

 

 

Начальник  

відділу організації наукової роботи 

підполковник поліції                                                                                                                                      Наталія ДОМБРОВАН 

___12.2021 


