
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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: 

начальника відділу організації наукової роботи Домброван Н.В. про стан 

дотримання принципів академічної доброчесності в університеті, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Стан дотримання принципів академічної доброчесності в університеті вважати 

задовільним. 

2. Створити комісію з етики та академічної доброчесності Одеського державного 

університету внутрішніх справ.  

3. Внести зміни до Кодексу академічної доброчесності Одеського державного 

університету внутрішніх справ у частині визначення кваліфікаційних вимог до 

експертів, які залучаються до проведення перевірки заяв (повідомлень) щодо фактів 

порушення академічної доброчесності. 

4. Начальнику відділу організації наукової роботи Домброван Н.В.:  

4.1. До 15 грудня 2022 р. підготувати необхідні документи щодо продовження 

співпраці університету з ТОВ «Unicheck» на 2023 рік. 

4.2. До 16 січня 2023 р. підготувати план проведення в університеті в лютому 

2023 р. Тижня академічної доброчесності. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. СЛУХАЛИ: 

голову координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування 

університету Медведєву В.М. про діяльність курсантсько-студентського 

самоврядування, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організацію діяльності курсантсько-студентського самоврядування в 

Одеському державному університеті внутрішніх справ уважати такою, що відповідає 

вимогам статті 40 Закону України «Про вищу освіту». 

2. Начальнику відділу матеріального забезпечення розглянути питання щодо 

надання координаційній раді курсантсько-студентського самоврядування 

університету оргтехніки. 

3. Начальнику відділу організації служби залучати представників курсантсько-

студентського самоврядування до перевірки дотримання правил проживання в 

гуртожитках університету. 

4. Начальнику відділу міжнародного співробітництва надавати координаційній 

раді курсантсько-студентського самоврядування інформацію про заходи за участю 

іноземних партнерів, міжнародні програми обміну, надання стипендій та грантів.  

5. Включити керівника сектору моніторингу забезпечення якості освітніх 

програм до складу науково-методичної ради університету. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.2. 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 адміністративної діяльності поліції доцента 

Брателя С.Г., а також відповідність атестаційних матеріалів здобувача вченого звання 

професора створити комісію Вченої ради в такому складі: начальник відділу 

організації наукової роботи Домброван Н.В., проректор професор Корнієнко М.В., 

начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області доцент 

Семенишин М. О. (за згодою). 

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

наукової роботи доцента кафедри адміністративної діяльності поліції Сухарєвої А.О., 

а також відповідність атестаційних матеріалів здобувача вченого звання доцента 

створити комісію Вченої ради в такому складі: т.в.о. декана Херсонського факультету 

професор Галунько В.М., проректор професор Корнієнко М.В., декан факультету 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування Яцковина В.В. 

4. Результати роботи комісії заслухати на наступному засіданні Вченої ради. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: 

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

делегатів на з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Обрати делегатами від Одеського державного університету внутрішніх справ 

на з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 

для обрання члена Вищої ради правосуддя: Корнієнка Максима Вікторовича, 

проректора університету, доктора юридичних наук, професора; Конопельського 

Віктора Ярославовича, завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доктора юридичних наук, професора. 

3. Ученому секретарю секретаріату Вченої ради до 07 грудня 2022 року надіслати 

необхідні документи до організаційного комітету з’їзду представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ.  

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: 

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

програми первинної військово-професійної підготовки для здобувачів освіти та 

працівників Одеського державного університету внутрішніх справ, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Схвалити програму первинної військово-професійної підготовки для 

здобувачів освіти та працівників Одеського державного університету внутрішніх 

справ. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.5. СЛУХАЛИ: 

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

започаткування та провадження освітньої діяльності в університеті, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Схвалити:  

2.1. Концепцію освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 

«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти; 

2.2. Концепцію освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 

«Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

3. Призначити гарантами:  

3.1. Освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 

«Психологія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти доцента кафедри 

криміналістики та психології доцента Прудку Л.М.; 

3.2. Освітньо-наукової програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного процесу професора 

Денисову А.В. 

4. Професору Денисовій А.В. та доценту Прудкій Л.М. до 20 грудня 2022 року 

разом із відповідними робочими групами розробити концепції освітньої діяльності за 

освітньо-науковою програмою «Правоохоронна діяльність» та першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія». 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.6. СЛУХАЛИ: 

завідувача докторантури та аспірантури Теслюк  І.О. про надання 

академічної відпустки, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Надати академічну відпустку аспірантці Дибі Олені Дмитрівні з 01 грудня 2022 

року строком на один рік.  

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.7. СЛУХАЛИ: 

завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про затвердження 

індивідуальних планів наукової роботи та схвалення тем дисертацій, Вчена рада 
 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи здобувачів кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки: Коломійця Ю.М., Мосузенка В.Ю., 

Трояновського В.С. 

3. Схвалити теми дисертацій здобувачів кафедри тактико-спеціальної, вогневої 

та фізичної підготовки: 

- Коломійця Ю.М.: «Взаємодія Національної поліції з Національною гвардією 

України під час виконання службово-бойових завдань в умовах воєнного стану»; 

- Мосузенка В.Ю.: «Нормативно-правові засади застосування поліцейських 

заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань»; 

- Трояновського В.С.: «Нормативно-правові засади застосування вогнепальної 

зброї поліцейськими під час проведення поліцейських операцій». 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради  підпис Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.8. СЛУХАЛИ: 

першого проректора доцента Брателя С.Г. про внесення змін до графіка 

навчального процесу, Вчена рада 
 

УХВАЛИЛИ: 

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

здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчаються за державним 

замовленням: 

2.1. Розпочати навчальну практику з 05 грудня 2022 року: 

для курсантів других курсів факультетів підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції, превентивної діяльності; 

для курсантів других, третіх курсів факультету підготовки фахівців органів 

досудового розслідування, Херсонського факультету; 

2.2. Розпочати стажування з 05 грудня 2022 року: 

для курсантів третіх курсів факультетів підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції, превентивної діяльності, Херсонського факультету; 

для курсантів четвертих курсів факультету підготовки фахівців органів 

досудового розслідування, Херсонського факультету; 

для здобувачів вищої освіти 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету підготовки фахівців органів досудового розслідування. 

3. Начальнику навчально-методичного відділу доценту Сіфорову О.І. визначити 

терміни закінчення практичної підготовки відповідно до окремого розпорядження 

МВС України. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради  підпис Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 4  

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 листопада 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. 

 

3.9. СЛУХАЛИ: 

проректора доцента Крикуна В.В. про створення в університеті Пункту 

незламності, Вчена рада 
 

УХВАЛИЛИ: 

2. Відкрити Пункт незламності за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1.  

3. Начальнику відділу матеріального забезпечення Доросевичу С.О. розглянути 

питання щодо забезпечення Пункту незламності необхідними ресурсами. 

4. Начальнику відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та 

сприяння працевлаштуванню випускників Юрочко О.М.: 

4.1. забезпечити профорієнтаційними матеріалами приміщення Пункту 

незламності; 

4.2. організувати чергування представників робочої групи з проведення 

профорієнтаційної роботи в Пункті незламності. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради  підпис Максим ІСАЄНКО  

 


