
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

відповідального секретаря приймальної комісії Ісаєнка М.М. про результати 

роботи приймальної комісії та проведення набору до університету у 2022 році, Вчена 

рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу приймальної комісії з організації вступної кампанії у 2022 р. визнати 

задовільною. 

2. Схвалити план організаційних і практичних заходів із професійної орієнтації 

населення з добору кандидатів на навчання до Одеського державного університету 

внутрішніх справ у 2022/2023 н. р. 

3. Схвалити внесення змін до правил прийому до Одеського державного 

університету внутрішніх справ у 2022 році щодо продовження строків проведення 

додаткового набору на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб.  

4. Відповідальному секретарю приймальної комісії Ісаєнку М.М. до 25 листопада 

2022 р. узагальнити та надати до Департаменту освіти, науки та спорту МВС України 

пропозиції щодо вдосконалення вступної кампанії до відомчих закладів вищої освіти 

на різних стадіях її проведення. 

5. Начальнику навчально-методичного відділу доценту Сіфорову О.І. надати 

пропозиції щодо збільшення ліцензійного обсягу набору за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність». 

6. Начальнику відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю Поліщуку 

О.Г. систематично включати питання про стан профорієнтаційної роботи до порядку 

денного засідань ректорату. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: 

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

змін до графіків навчального процесу, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Внести зміни до графіків навчального процесу на 2022/2023 навчальний рік 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які проходять підготовку за 

державним замовленням. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2.3. СЛУХАЛИ: 

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

змін до форми атестації для здобувачів вищої освіти у 2023 році та схвалення програм 

екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти для випускників 2023 року, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Внести зміни до форми атестації для здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» та для здобувачів 

вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

3. Схвалити програми екзаменів з атестації здобувачів вищої освіти для 

випускників 2023 року. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 
 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 
 

Присутні: члени Вченої ради. 

2.4. СЛУХАЛИ: 

завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

професора Денисової А.В. та завідувача кафедри адміністративної діяльності 

поліції доцента Пишної А.Г. про утворення разових спеціалізованих вчених рад, 

Вчена рада 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.033 для захисту 

дисертації випускника докторантури та аспірантури Барби В.Є. на тему: «Адмі-

ністративно-правові основи взаємодії територіальних підрозділів Національної 

поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки 

та порядку» у такому складі: голова – Денисова А.В., д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС; рецензенти: Корнієнко 

М.В., д.ю.н., проф., проректор ОДУВС; Пишна А.Г., к.ю.н., доц., завідувач кафедри 

адміністративної діяльності поліції ОДУВС; офіційні опоненти: Вітвіцький С.С., 

д.ю.н., проф., ректор ДонДУВС; Шевченко С.І., к.ю.н., доц., директор навчально-

наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації ДДУВС. 

2. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.034 для захисту дисертації 

аспіранта Гданова І.Р. на тему: «Адміністративно-правові та організаційні засади 

деокупації Автономної Республіки Крим» у такому складі: голова – Корнієнко М.В., 

д.ю.н., проф., проректор ОДУВС; рецензенти: Тетерятник Г.К., д.ю.н., проф., 

завідувач кафедри кримінального процесу ОДУВС; Баранов С.О., к.ю.н., доц., 

професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС; 

офіційні опоненти: Батюк О. В., д.ю.н., проф., професор кафедри державної безпеки 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Назимко Є.С., д.ю.н., 

проф., перший проректор ДонДУВС. 

3. Начальнику відділу організації наукової роботи Домброван Н.В. протягом 

п’яти робочих днів із дати видання наказу про введення в дію цього рішення 

організувати виконання вимог п. 18 Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою КМУ від 12 січня 2022 р. № 44. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2.5. СЛУХАЛИ: 

ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про створення комісій 

Вченої ради, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Для підготовки висновку про рівень педагогічної, навчально-методичної та 

наукової роботи професора кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Херсонського факультету Кузьменко Ю.В., а також відповідність 

атестаційних матеріалів здобувача вченого звання професора створити комісію 

Вченої ради в такому складі: професор Денисова А.В., завідувач кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу; доцент Дришлюк В.І., 

завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права; доцент Сіфоров 

О.І., начальник навчально-методичного відділу. 

3. Для підготовки висновку про рівень педагогічної, навчально-методичної та 

наукової роботи доцента адміністративного права та адміністративного процесу 

Волокітенко О.М., а також відповідність атестаційних матеріалів здобувача вченого 

звання доцента створити комісію Вченої ради в такому складі: професор Албул С.В., 

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності; Домброван Н.В., начальник 

відділу організації наукової роботи; професор Галунько В. М., т.в.о. декана 

Херсонського факультету. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2.6. СЛУХАЛИ: 

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

друку видань, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Рекомендувати до друку: 

навчальний посібник «Цивільний процес у схемах і таблицях (особлива 

частина)» (автор Андрієнко І.С.);  

навчальний посібник «Системи підтримки прийняття рішень» (авторський 

колектив кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення); 

навчальний посібник «Адміністративне право» (автори Кісіль З.Р., Швець Д.В.);  

монографію «Адміністрування місцевих податків і зборів: питання теорії і 

практики» (автор Боксгорн А.В.);  

монографію «Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану» (за заг. ред. 

Швеця Д.В., Семенишина М.О.). 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

25 жовтня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2.8. СЛУХАЛИ: 

голову Координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування 

університету Медведєву В.М. про схвалення Правил поведінки здобувачів вищої 

освіти Одеського державного університету внутрішніх справ, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Схвалити Правила поведінки здобувачів вищої освіти Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю довести схвалені 

правила до відома керівників факультетів (директора інституту) та розмістити їх на 

офіційному сайті університету. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 


