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1.3 Конституційне право 

України 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

навчальний 

посібник для 

підготовки до 

іспиту за 

кредитно-

модульною 

системою 

навчання 

лютий 

2017 

Боняк В.О., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент; 

Завгородній В.А., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Філяніна Л.А., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Самотуга А.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент. 

 

1.4 Громадський контроль за 

діяльністю органів 

державної влади: 

теоретико-правові аспекти 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

монографія лютий 

2017 

Наливайко Л.Р., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор;  

Савченко О.В. к.ю.н. 

 

1.5 Адміністративно-правове 

забезпечення прав людини 

у виконавчому 

провадженні 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

 

 

 

Університет митної 

справи та фінансів 

монографія Лютий 

2017 

Наливайко Л.Р., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор; 

Кузьміна І.С., доцент 

кафедри, к.ю.н. 

 

 

Приймаченко Д.В., 

проректор з наукової 

роботи, д.ю.н., професор 

 

1.6 Практикум з 

кримінального процесу 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

кафедра 

кримінального 

процесу 

практикум березень 

2017 

Сербін М.М., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Cолдатенко О.А., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 
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заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.7 Релігійна комунікація: 

моделі, види, функції 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

монографія березень 

2017 

Марченко О.В., завідувач 

кафедри, д.філос.н.; 

Мороз В.Я., доцент 

кафедри, к.філол.н. 

 

1.8 Теорія і практика 

правозастосування у 

тестових завданнях  

(3-є видання) 

загально-

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор; Наливайко О.І., 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доц., Касяненко Є.В., 

викладач кафедри; 

Голобутовський Р.З., 

доцент кафедри, к.ю.н. 

 

1.9 Теорія держави і права у 

схемах 

загально-

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

квітень 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор; Касяненко Є.В., 

викладач кафедри 
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правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.10 Практикум з юридичної і 

клінічної діяльності 

загально-

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

практикум березень 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор; Грицай І.О., 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доц.; Тарасенко Ю.М., 

викладач кафедри 

 

1.11 Оперативно-розшукова 

протидія злочинам проти 

громадської безпеки 

п. 4.1.9 плану 

роботи кафедри на 

2016-2017 н.р., 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., 

п. 6.1 додатку 6, 

наказу МВС 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

навчальний 

посібник 

березень 

2017 

Кириченко О.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент  

 



 

 

 5 

України від 

16.03.2015 № 275 

1.12 Організація роботи з 

негласними позаштатними 

працівниками 

кримінальної поліції 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., 

п. 6.4 додатку 6, 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 № 275 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

навчальний 

посібник 

березень 

2017 

Кириченко О.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Кисельов А.О., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н.; 

Богач А.С., начальник 

відділу УКР ГУНП в 

Дніпропетровській області 

 

1.13 Кримінальний процес 

України Том 2: Судове 

провадження 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

підручник березень 

2017 

Уваров В.Г., професор 

кафедри, д.ю.н., доцент; 

Федченко В.М., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Рогальська В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Сербін 

М.М., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент; Солдатенко 

О.А., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент; Черняк Н.П., 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент; Захарко А.В., 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент; Литвинов В.В., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н.; 

Гаркуша А.Г., викладач 

кафедри; Бойко О.П., 

викладач кафедри 
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1.14 Методика проведення 

занять з атлетичної 

гімнастики ВНЗ МВС 

України 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

навчальний 

посібник 

березень 

2017 

Булах С.М., ст.викл., к.ю.н.  

1.15 Вогнева підготовка План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

навчальний 

посібник 

березень 

2017 

Царьов О.Д., доцент 

кафедри; Біліченко В.В. 

ст.викладач кафедри; 

Сіротченков Д.Ю., 

викладач кафедри; 

Тимофеев В.П., 

ст.викладач кафедри 

 

 

1.16 Адміністративна 

діяльність органів 

Національної поліції 

п. 1.2., 8.1, 8.4 

Переліку 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019, наукова 

теми «Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності  

підручник квітень 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент та 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

1.17 Теоретико-прикладні загально- кафедра навчальний квітень Наливайко Л.Р.,   
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проблеми державного 

управління в тестових 

завданнях 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

загальноправових 

дисциплін 

посібник 2017 завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор; Касяненко Є.В.,  

викладач кафедри; Звягіна 

Е.В., викладач кафедри; 

Кузьміна І.С., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н. 

 

1.18 Менеджмент у 

державному управлінні в 

тестових завданнях 

загально-

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Наливайко Л.Р., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор; 

викладачі кафедри: 

Касяненко Є.В., Звягіна 

Е.В., Тарасенко Ю.М. 

 

 

1.19 Ассирійська національна 

меншина України у 

контексті державної 

політики (20-30х р.р.,  

ХХ ст.) 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

монографія квітень 

2017 

Марченко О.В., завідувач 

кафедри, д.філос.н. 

Маргулов А.Х., професор 

кафедри, д.іст.н, доцент 
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1.20 Культура професійного 

мовлення юриста 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

квітень 

2017 

Марченко О.В., завідувач 

кафедри, д.філос.н. 

Царьова І.В., доцент 

кафедри, канд.філол.н. 

 

1.21 Забезпечення особистої 

безпеки та охорони праці в 

Національній поліції 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

навчальний 

посібник 

квітень 

2017 

Казначеєв Д.Г., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Мислива О.О., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н.; Бойко О.І., 

викладач кафедри 

 

1.22 Тактико-спеціальна 

підготовка 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

навчальний 

посібник 

травень 

2017 

Покайчук В.Я., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Поливанюк В.Д., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н., 

доцент; Чуріков Д.С., 

викладач кафедри; 

Гіденко Є.С., викладач 

кафедри; іротченков Д.Ю., 

викладач кафедри 

 

1.23 Ідентичність у сучасному 

просторі  

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

монографія травень 

2017 

Марченко О.В., завідувач 

кафедри, д.філос.н. Скиба 

Е.К., професор кафедри, 

д.філос.н. 

 

1.24 Адміністративно-правові 

засади діяльності науково-

дослідних установ (у 

контексті проведення 

адміністративної реформи) 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

монографія травень 

2017 

Манжула А.А., професор 

кафедри, д.ю.н., доцент 

 

1.25 Кримінально-виконавче 

право 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

курс лекцій травень 

2017 

Хашев В.Г., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент;  

Примаченко В.Ф., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент;  

Шаблистий В.В., професор 

кафедри, д.ю.н., доцент; 

Терещенко А.І., доцент 
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правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедри 

1.26 Правова статистика  План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

курс лекцій травень 

2017 

Бабанін С.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Людвік В.Д., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент;  

Руфанова В.М., ст. 

викладач кафедри к.ю.н.;  

Філіпп А.В., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н.;  Кисельов 

І.О., викладач кафедри, 

к.ю.н.; Шаблистий В.В., 

професор кафедри,  д.ю.н., 

доцент  

 

1.27 Організація взаємодії 

підрозділів Національної 

поліції під час проведення 

досудового розслідування 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

кафедра 

кримінального 

процесу 

навчальний 

посібник 

травень 

2017 

Рогальська В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Черняк 

Н.П., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент; Бойко О.П., 

викладач кафедри 
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процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.28 Правові інформаційні 

ресурси Інтернет 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

довідник червень 

2017 

Косиченко О.О., доцент 

кафедри, к.т.н., доцент 

 

1.29 Застосування 

комп’ютерних технологій 

в діяльності національної 

поліції 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Рижков Е.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент та 

ін. 

 

1.30 Комунікативна 

компетенція працівника 

Національної поліції 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Побережна Н.О., завідувач 

кафедри, к.пед.н., доцент; 

Крашеніннікова Т.В., 

доцент кафедри, к.ф.н., 

доцент 

 

1.31 English for professional 

communication in law and 

law enforcement 

(Англійська мова для 

професійного спілкування 

правників та 

правоохоронців (для 

слухачів магістратури) 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Побережна Н.О., завідувач 

кафедри, к.пед.н., доцент; 

Гречухіна І.Д., доцент 

кафедри, к.ф.н., доцент; 

Побережна Н.О., завідувач 

кафедри, к.пед.н., доцент; 

Пакулова Т.В., Нагорна 

Ю.А., Тимофіїва К.М. 

 

1.32 Організація та тактика 

проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р., 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Шинкаренко І.Р., професор 

кафедри, к.ю.н., професор 
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п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., 

п. 7.6. додатку 7, 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 № 275 

спеціальної техніки 

1.33 Організація роботи 

підрозділів карного 

розшуку 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., 

п. 4.3. додатку 4, 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 № 275 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Кириченко О.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Дараган В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Бойчук 

Ю.С., начальник відділу 

УКР ГУНП в 

Дніпропетровській області 

 

1.34 Організація  

розшукової роботи 

кримінальною поліцією 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., 

п. 6.22 додатку 6, 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 № 275 

 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Кириченко О.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Дараган В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Єфімов 

В.В., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент; Санакоєв 

Д.Б., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент  
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1.35 Забезпечення прав людини 

у правоохоронній 

діяльності 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Боняк В.О., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент; 

Кучук А.М., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Орлова О.О., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Сердюк Л.М., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Мороз Ю.Г., викладач 

кафедри 

 

1.36 Юридична 

компаративістика 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Кучук А.М., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Завгородня Ю.С., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н. 

 

1.37 Міжнародне 

співробітництво у сфері 

правоохоронної діяльності 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

навчальний 

посібник 

червень 

2017 

Перепьолкін С.М., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

1.38 Розвиток фізичних якостей 

на заняттях 

легкоатлетичними 

вправами 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра фізичного 

виховання 

методичні 

рекомендації 

червень 

2017 

Хрипко Л.В., завідувач 

кафедри; Пожидаєв М.Ю., 

ст. викладач кафедри; 

Ластовкін В.А., 

ст. викладач кафедри; 

Куниця О.П., викладач 

кафедри; Войналович Г.В. 

викладач кафедри; 

Івченко О.М., викладач 

кафедри 

 

1.39 Науково-практичний 

коментар до ст. 296 КК 

України «Хуліганство» 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

науково-

практичний 

коментар 

липень 

2017 

Шалгунова С.А., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент;  

Шевченко Т.В., ст. 

викладач кафедри  

 

1.40 Інтелектуальна власність План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

рукопис 

навчального 

посібника 

серпень 

2017 

Куракін О.М., професор 

кафедри, к.ю.н., доц.; 

Аксютіна А.В. 
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1.41  Інститут суверенітету: 

виклики та загрози ХХІ 

століття 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

 

Інституту соціології 

НАН України 

 

 

Маріупольський 

державний 

університет 

монографія вересень 

2017 

Алєксєєнко І.В., професор 

кафедри, д.політ.н., 

професор 

 

Курас А.І.,ст. наук. співр. 

Інституту соціології НАН 

України, к.політ.н.  

 

Рябінін Є. к.політ.н ., доц.  

 

1.42 Цивільне право та процес  

(частина 1) 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра цивільного 

права та процесу 

навчальний 

посібник 

вересень 

2017 

Коваленко А.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Юніна М.П., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Ганзицька 

Т.С., доцент кафедри, 

к.ю.н.; Круглова О.О., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н., 

доцент; Миронюк С.А., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н. 

 

1.43 Методика розслідування 

кишенькових крадіжок 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

навчальний 

посібник 

жовтень 

2017 

Чаплинський К.О., 

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

 

 

Кобзар О.Ф., т.в.о. 

завідувача кафедри, 

д.ю.н., доцент 
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злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.44 Правове регулювання 

відносин власності 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

термінологічний 

словник 

жовтень 

2017 

Саксонов В.Б., доцент 

кафедри, к.ю.н. 

 

1.45 Філософія План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

підручник листопад 

2017 

Марченко О.В., завідувач 

кафедри, д.філос.н. 

 

 

1.46 Цивільне право та процес  

(частина 2) 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра цивільного 

права та процесу 

навчальний 

посібник 

листопад 

2017 

Коваленко А.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Юніна М.П., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Ганзицька 

Т.С., доцент кафедри, 

к.ю.н.; Круглова О.О., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н., 

доцент; Миронюк С.А., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н. 

 

1.47 Основи економічної теорії План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

курс лекцій листопад 

2017 

Кокарєв І.В., доцент 

кафедри, к.е.н.  

1.48 Науково-методичний 

фільм «Спортивні ігри» 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра фізичного 

виховання 

відеофільм листопад 

2017 

Хрипко Л.В., завідувач 

кафедри; Пожидаєв М.Ю., 

ст. викладач кафедри; 

Ластовкін В.А., 

ст. викладач кафедри; 

Куниця О.П., викладач 

кафедри; Войналович Г.В. 

викладач кафедри; 

Івченко О.М., викладач 
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кафедри  

1.49 Спадкове право План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра цивільно-

правових дисциплін  

навчальний 

посібник 

листопад 

2017 

Нестерцова-Собакарь О.В., 

т.в.о. завідувача кафедри, 

к.ю.н., доцент; Дзюба І.В. 

ст. викладач кафедри; 

Черабаєва О.В., викладач 

кафедри; Алфьорова Т.М., 

доцент кафедри, к.ю.н.; 

Свистун Л.Я., доцент 

кафедри, к.ю.н.; 

Калініченко З.Д., доцент 

кафедри, к.е.н.; 

Приловський В.В., ст.. 

виклдач кафедри  

 

1.50 Охорона праці та  

особиста безпека 

поліцейських України 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра фізичного 

виховання 

навчальний 

посібник 

листопад 

2017 

Грибан В.Г., професор 

кафедри, д.біолог.н., 

професор 

 

1.51 Актуальні проблеми теорії 

держави і права 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

 

підручник грудень 

2017 

Наливайко Л.Р., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор; 

Куракін О.М., професор  

кафедри цивільно-

правових дисциплін, к.ю.н., 

доцент; Алєксєєнко І.В., 

професор кафедри, 

д.політ.н.. професор; 

Талдикін О.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Степаненко К.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Грицай І.О., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

1.52 Науково-методичний 

фільм Частина 2 

«Легкоатлетичні вправи» 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

відеофільм грудень 

2017 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри; Боровинський 

С.Б.,  доцент; Петрушин 
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Д.В., ст.викл., к.н. з фіз.вих 

та спорту; Булах С.М., 

ст.викл., к.ю.н.; ст. 

викладачі: Журавель О.А.,  

Діщенко Д.В.; викладачі:  

Турчаніков М.О.,  

Петренко С.П., Кириченко 

А.В.,  Логвиненко М.Л., 

Богуславський В.В., 

Герасимчук Ю.В.,  Токар 

І.Ю., Рогальським В.І.  

1.53 Кримінальна 

відповідальність за 

злочини різного ступеня 

тяжкості 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

рукопис 

монографії 

грудень 

2017 

Соболь О.І., доцент 

кафедри, к.ю.н.; Скок О.С., 

викладач кафедри 

 

1.54 Методичні рекомендації 

до проведення практичних 

занять з дисципліни 

«Спеціальна техніка в 

правоохоронній 

діяльності» 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

методичні 

рекомендації 

грудень 

2017 

Телійчук В.Г. 

Доцент кафедри, к.ю.н., 

с.н.с., доцент 

 

 

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС 

 

2.1 Нормативно-правові 

засади огляду на об'єктах, 

будівлях, спорудах 

(способи проникнення до 

сховища, огляд 

приміщення) при 

проведенні пошуку та 

затримання (озброєного та 

неозброєного) 

правопорушника 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.7 Плану) 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

 

тренінговий центр  

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

методичні 

рекомендації 

січень  

2017 

Комісаров О.Г., професор 

кафедри, д.ю.н., професор 

та ін. 

 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри 

 

Бодирєв Д.А., начальник 

тренінгового центру  
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області 

 

2.2 Нормативно-правові 

засади зупинки та огляду 

транспортного засобу, 

затримання (озброєного та 

неозброєного) 

правопорушника 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.8 Плану) 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

методичні 

рекомендації 

січень 

2017 

Миронюк Р.В., професор 

кафедри, д.ю.н., професор  

та ін. 

 

 

 

 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри та ін. 

 

Комісаров О.Г., професор 

кафедри, д.ю.н., професор 

та ін. 

 

2.3 Порядок та особливості 

досудового розслідування 

порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою 

(ст. 272 КК України) 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.9 Плану) 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

методичні 

рекомендації 

січень 

2017 

Павлова Н.В., ст. викладач, 

к.ю.н. 

 

 

 

Бабанін С.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент та 

ін. 

 

2.4 Правові підстави та 

порядок виявлення й 

документування 

адміністративних 

правопорушень пов’язаних 

із корупцією 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.10 Плану) 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

методичні 

рекомендації 

січень 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доц. та ін. 

 

 

2.5 Порядок направлення ГУ НП в кафедра методичні січень Рогальська В.В., доцент   
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запитів про надання 

міжнародної правової 

допомоги у кримінальному 

провадженні  

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.26 Плану) 

кримінального 

процесу 

рекомендації 2017 кафедри, к.ю.н.; Захарко 

А.В., доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

2.6 Організація і тактика 

розслідування вбивств 

через необережність 

загальноунівер-

ситетська тема 

наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

рукопис 

монографії 

січень 

2017 

Іваниця А.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н.; 

Єфімов М.М., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

 

2.7 Організація та тактика 

використання позаштатних 

негласних працівників 

Національної поліції у 

протидії злочинам у сфері 

державних закупівель 

п. 4.1.6 плану 

роботи кафедри на 

2016-2017 н.р., 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

монографія лютий 

2017 

Дараган В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н.; 

Кисельов А.О., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н. 
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досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., п. 6.4. 

додатку 6, наказу 

МВС України від 

16.03.2015 № 275 

 

2.8 Нормативно-правові 

засади доставляння 

затриманого до відділу 

(відділення) поліції 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.11 Плану) 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

методичні 

рекомендації 

лютий 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент та 

ін. 

 

 

 

 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри та ін. 

 

Комісаров О.Г., професор 

кафедри, д.ю.н., професор 

та ін. 

 

2.9 Застосування працівником 

поліції контрольованої 

сили при затриманні 

правопорушника чи 

протидії його агресивним 

діям 

 

 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.12 Плану) 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

методичні 

рекомендації 

лютий 

2017 

Собакарь А.О., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор 

 

 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри та ін. 

 

Примаченко В.Ф., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

2.10 Типовий алгоритм дій 

підрозділів кримінальної 

міліції (карний розшук) 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

методичні 

рекомендації 

лютий 

2017 

Кириченко О.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент 
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щодо реалізації 

оперативної інформації 

про підготовку до вбивства 

на замовлення 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.13 Плану) 

спеціальної техніки 

2.11 Ризики для поліцейського 

(фізичні, процесуальні, 

соціальні) під час 

виконання службових 

обов'язків. Дотримання 

заходів особистої безпеки 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.14 Плану) 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

 

методичні 

рекомендації 

березень 

2017 

Собакарь А.О., завідувач 

кафедри, д.ю.н., професор 

 

 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри та ін. 

 

 

2.12 Організація повернення 

постраждалих від торгівлі 

людьми з-закордону: 

правовий та практичний 

аспекти 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.15 Плану) 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

 

кафедра тактико- 

спеціальної 

підготовки 

 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

методичні 

рекомендації 

березень 

2017 

Філяніна Л.А., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

 

Мислива О.О., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н. 

 

 

 

Людвік В.Д., доцент 

кафедри, к.ю.н. 

 

2.13 Виявлення та 

документування 

кримінальних 

правопорушень, 

пов’язаних із зберіганням, 

транспортуванням, 

переробкою та подальшою 

реалізацією 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

методичні 

рекомендації 

березень 

2017 

Дараган В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н. та ін. 
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нафтопродуктів та 

паливно-мастильних 

матеріалів 

(п.16 Плану) 

2.14 Порядок та особливості 

документування та 

досудового розслідування 

розкрадання вантажів на 

залізничному транспорті 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.17 Плану) 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

 

кафедра  

кримінального права 

та кримінології 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

методичні 

рекомендації 

березень 

2017 

Чаплинський К.О., 

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор та ін. 

 

 

Пиріг І.В., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент 

 

 

Захарко А.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

2.15 Проведення оперативно-

тактичних навчань на 

основі інформаційного 

моделювання дій нарядів 

та інших підрозділів 

національної поліції 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

методичні 

рекомендації 

березень 

2017 

Рижков Е.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент та 

ін. 

 

2.16 Алгоритм дій працівників 

поліції під час виявлення 

фактів незаконного 

використання земельних 

ділянок 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.18 Плану) 

криворізький 

факультет 

 

 

методичні 

рекомендації 

квітень 

2017 

Сіроштан Ю.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н. та ін. 

 

2.17 Порядок збору матеріалів 

та документування 

правопорушень у сфері 

обігу валюти, цінних 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

методичні 

рекомендації 

квітень 

2017 

Голобородько Д.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент та 

ін. 
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паперів, а також 

пов’язаних із діяльністю 

ломбардів 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.19 Плану) 

діяльності 

 

 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

 

 

 

Руфанова В.М., ст. 

викладач кафедри, к.ю.н. 

2.18 Примусовий відбір зразків 

у особи для проведення 

експертизи 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області (лист від 

04.08.2016 № 4316/ 

Рп) 

 

наказ ДДУВС від 

01.09.2016 № 464 

(п.29 Плану) 

кафедра 

кримінально-

правових дисциплін 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

методичні 

рекомендації 

квітень 

2017 

Лускатов О.В., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

 

Рогальська В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н. та ін. 

 

 

 

Павлва Н.В., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н. 

 

 

Людвік В.Д., доцент 

кафедри, к.ю.н. та ін. 

 

2.19 Коментар Закону України 

«Про Національну 

поліцію» 

п. 1.2., 8.1, 8.4 

Переліку 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019, наукова 

теми «Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності  

науково-

практичний 

коментар 

квітень 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент та 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.20 Адміністративна 

діяльність органів 

Національної поліції 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017 н.р., 

наукова теми 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548),  

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

навчальний 

посібник 

квітень 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент та 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2.21 Заохочення у службовому 

праві 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017 н.р., 

наукова теми 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративна 

діяльності 

навчальний 

посібник 

травень 

2017 

Миронюк Р.В., професор 

кафедри, д.ю.н., професор 
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правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548),  

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.22 Кримінальна 

відповідальність за 

порушення чинних на 

транспорті правил  

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017н.р. 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

монографія травень 

2017 

Бабанін С.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

 

2.23 Захист інформації у 

мережі Інтернет 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

методичні 

рекомендації 

червень 

2017 

Гавриш О.С., викладач 

кафедри 

 

2.24 Кримінальна 

відповідальність за 

незаконний обіг зброї 

План роботи 

кафедри на 

2016‒2017н.р. 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

монографія серпень 

2017 

Шалгунова С.А., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

2.25 Публічні послуги: теорія, 

досвід та практика 

реалізації 

Концепція 

Державної 

цільової програми 

створення та 

функціонування 

інформаційної 

системи надання 

адміністративних 

послуг на період 

до 2017 року 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративна 

діяльності 

монографія вересень 

2017 

Легеза Є.О., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

2.26 Юридична 

відповідальність за 

порушення податкового 

законодавства України 

п. 3.8 та 8.10 

Переліку 

пріоритетних 

напрямків 

наукового 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративна 

діяльності 

монографія жовтень 

2017 

Кононець В.П., старший 

викладач кафедри, к.ю.н. 
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забезпечення 

діяльності органів 

внутрішніх справ 

України на період 

2015-2019 років, 

затверджений 

Наказом МВС 

України від 

16.03.2015, 

наукова теми 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548),  

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.27 Пристрій охоронної 

сигналізації електричних 

мереж 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки 

патент на 

винахід  

жовтень 

2017 

Вишня В.Б., професор 

кафедри, д.т.н., професор 

 

2.28 Дії патрульної поліції на 

місці дорожньо-

транспортної пригоди 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності органів 

внутрішніх справ 

України на період 

2015–2019 років, 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративна 

діяльності 

навчальний 

посібник 

листопад 

2017 

Гаркуша В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 
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затверджений 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 № 275 

(п. 8.6, 8.7 

додатка 8), 

наукова теми 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.29 Довідник працівника 

Національної поліції 

наукова теми 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548),  

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративна 

діяльності 

довідник листопад 

2017 

Мінка Т.П., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доцент; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

2.30 Кримінальна 

відповідальність за 

План роботи 

кафедри на 

кафедра 

кримінального права 

монографія листопад 

2017 

Шаблистий В.В., професор 

кафедри, д.ю.н., доцент 
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хуліганство, поєднане з 

опором особам, 

наділеними владними 

повноваженнями та іншим 

громадянам, які 

припиняли хуліганські дії 

2016‒2017н.р. та кримінології 

2.31 Протидія злочинам у сфері 

державних закупівель 

підрозділами 

Департаменту захисту 

економіки Національної 

поліції України 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., п. 6.19 

додатку 6, наказу 

МВС України від 

16.03.2015 № 275 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

монографія листопад 

2017 

Дараган В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н. 

 

 

2.32 Виявлення та 

розслідування торгівлі 

людьми підрозділами 

Національної поліції 

України 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. 

тем наукових 

досліджень 

ДДУВС на 2015-

2019 рр., затвердж. 

12.02.15 р., п. 6.15 

додатку 6, наказу 

МВС України від 

16.03.2015 № 275 

кафедра оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної техніки 

монографія листопад 

2017 

Санакоєв Д.Б., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

 

2.33 Правовий захист трудових 

прав працівників 

Національної поліції 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

методичні 

рекомендації 

грудень 

2017 

Куракін О.М., завідувач 

кафедри, д.ю.н., доц. та ін. 

 

Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

 

Написання докторських дисертацій 

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень 
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3.1 Правовий поліцентризм: 

теоретичні і прикладні 

аспекти 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

Дисертація на 

здобуття 

наукового ступеня 

доктора 

юридичних наук 

зі спеціальності 

12.00.01 

грудень 

2017 

Кучук А.М., професор 

кафедри, к.ю.н., доцент  

 

12.00.07 - адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право 

3.2 Адміністративно-правові 

основи державної 

антикорупційної політики 

в України 

Перспективний 

план захистів 

дисертаційних 

досліджень в 

спеціалізованих 

вчених радах 

ДДУВС на 2017-

2018 роки 

кафедра 

адміністра-

тивного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності 

Дисертація на 

здобуття 

наукового ступеня 

доктора 

юридичних наук 

зі спеціальності 

12.00.07 

грудень 

2017 

Ростовська К.В., докторант 

ДДУВС 

 

Науковий консультант –  

Мінка Т.П., д.ю.н., доц. 

 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

3.3 Кримінально-правова 

охорона нормальної 

діяльності органів і 

установ кримінально-

виконавчої служби 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

Дисертація на 

здобуття 

наукового ступеня 

доктора 

юридичних наук 

зі спеціальності 

12.00.08 

лютий 

2017 р. 

Орел Ю.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

Науковий консультант – 

Трубников В.М. д.ю.н., 

професор 

 

Написання кандидатських дисертацій 

 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

3.4 Взаємодія слідчих з 

підрозділами карного 

розшуку на досудовому 

провадженні 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

кандидатська 

дисертація 

листопад 

2017 

Бойко О.П., викладач 

кафедри  

 

Науковий керівник –  

Рогальська В.В., к.ю.н. 
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2015‒2019 рр. 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. 

№ 275 

3.5 Кримінальна 

відповідальність за побої і 

мордування  

Перелік 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015‒2019 рр. 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. 

№ 275 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

кандидатська 

дисертація 

травень 

2017 

Гаркуша А.Г., викладач 

кафедри  

 

Науковий керівник –  

Лень В.В., к.ю.н., доц. 

 

 

3.6 Публічне адміністрування 

у сфері фізичної культури і 

спорту 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

спеціальної 

фізичної 

підготовки 

кандидатська 

дисертація 

грудень 

2017 

Балабан С.М., завідувач 

кафедри СФП 

 

Науковий керівник – 

Лошицький М.В., д.ю.н., 

проф. 

 

3.7 Адміністративно-правове 

регулювання 

інформаційного 

забезпечення особистої 

безпеки працівників сил 

охорони правопорядку 

План роботи 

кафедри на 2016-

2017 н.р. 

кафедра 

спеціальної 

фізичної 

підготовки 

кандидатська 

дисертація 

листопад

2017 

Богуславський В.В., 

викладач кафедри СФП 

 

Науковий керівник – 

Комісаров О.Г., д.ю.н., 

проф. 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

3.8 Адміністративна Перелік кафедра кандидатська грудень Зеленський Є.С., викладач тема 
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діяльність Національної 

поліції щодо запобігання 

адміністративних 

правопорушень дітьми 

пріоритетних 

напрямів 

наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015‒2019 рр., 

затвердженихнаказ

ом МВС України 

від 16.03.2015 р. 

№ 275 

адміністра-

тивного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності 

дисертація 2017 кафедри ТСП, 

 

Науковий керівник: 

Кравченко І.С., к.ю.н., доц. 

перезатвер

дж. в 2016 

р. 

 

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів) 

 

Діяльність наукових гуртків кафедр університету 

4.1 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

адміністративного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Кравченко І.С., 

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

 

4.2 Діяльність наукового 

гуртка кафедри теорії та 

історії держави і права 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Орлова О.О., 

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

 

4.3 Діяльність наукового 

гуртка «Актуальні 

проблеми конституційного 

та адміністративного 

права» 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Наливайко Л.Р., 

завідувач кафедри, 

д.ю.н., професор 

 

 

4.4 Діяльність наукового 

гуртка «Актуальні 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедра 

українознавства 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

Поповський А.М, професор 

кафедри,  д.філол.н., 
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проблеми 

лінгвокраїнознавства»  

(посеместровий) та іноземних мов 2017 професор 

4.5 Діяльність наукового 

гуртка кафедри філософії 

та політології 

план роботи 

наукового гуртка 

(посеместровий) 

 

кафедра філософії 

та політології 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Головіна О.В., 

доцент кафедри, к.іст.н. 

 

4.6 Діяльність наукового 

гуртка кафедри  соціально-

гуманітарних дисциплін 

план роботи 

наукового гуртка 

(посеместровий) 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Марченко О.В., 

завідувач кафедри, 

д.філос.н. 

 

4.7 Діяльність наукового 

гуртка кафедри цивільного 

права та процесу 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

цивільного права 

та процесу 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Круглова О.О., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

 

4.8 Діяльність наукового 

гуртка кафедри цивільно-

правових дисциплін 

«Цивіліст» 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра цивільно-

правових 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Мудрецька Г.В., 

викладач кафедри, к.ю.н. 

 

4.9 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

кримінального процесу 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

кримінального 

процесу 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Черняк Н.П., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

 

4.10 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Кисельов І.О., ст. викладач 

кафедри, к.ю.н. 

 

4.11 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Соболь О.І., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

4.12 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності та спеціальної 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Шинкаренко І.Р., професор 

кафедри, к.ю.н., професор 
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техніки спеціальної 

техніки 

4.13 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

економічної та 

інформаційної безпеки 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

економічної та 

інформаційної 

безпеки 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Косиченко О.О., 

доцент кафедри, к.т.н., 

доцент 

 

4.14 Діяльність наукового 

гуртка кафедри 

криміналістики, судової 

медицини та психіатрії 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Бідняк Г.С., 

ст. викладач кафедри 

 

4.15 Діяльність наукового 

гуртка кафедри тактико-

спеціальної підготовки 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки 

тематичні 

засідання 

січень – 

грудень 

2017 

Казначеєв Д.Г., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

 

Участь у конкурсах наукових робіт 

 

4.16 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських 

наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2016-

2017 н.р. 

наказ МОН 

України від 

20.10.2016 

№ 1266 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

конкурсна 

наукова робота 
січень –

лютий 

2017 

Шаблистий В.В., 

професор кафедри, д.ю.н., 

доцент 

 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

 

конкурсна 

наукова робота 
січень –

лютий 

2017 

Рогальська В.В. - 

доцент кафедри, к.ю.н. 

 

 

кафедра 

цивільного права 

та процесу 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Коваленко А.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

кафедра 

соціально 

гуманітарних 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Марченко О.В., 

завідувач кафедри, 

д.філос.н.; 

Скиба Е.К., професор 

кафедри, д.філос.н.; 

Царьова І.В., доцент 
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кафедри, канд.філол.н.; 

Мороз В.Я., доцент 

кафедри, к.філол.н. 

кафедра 

тактико-

спеціальної 

підготовки 

конкурсна 

наукова робота 
січень –

лютий 

2017 

Казначеєв Д.Г.., 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

кафедра філософії 

та політології 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Диса О.В., доцент кафедри, 

к.псих.н., доцент 

 

Шинкаренко І.О., доцент 

кафедри, к.псих.н., доцент 

 

кафедра 

цивільного права 

та процесу 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Коваленко А.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

січень –

лютий 

2017 

Марченко О.В., 

завідувач кафедри, 

д.філос.н. 

 

4.17 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у конкурсі 

наукових робіт курсантів, 

студентів і слухачів вищих 

навчальних закладів МВС 

України у 2017 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

план роботи 

кафедри на 

2016–2017 н.р. 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Шаблистий В.В., 

професор кафедри, д.ю.н., 

доцент 

 

 

кафедра 

кримінального 

процесу 

 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Черняк Н.П. - 

доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

кафедра 

тактико-

спеціальної 

підготовки 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Покайчук В.Я. 

ст. викладач, к.ю.н., доцент 
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кафедра 

криміналістики, 

судової медицини 

та психіатрії 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Плетенець В.М.,  

доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Бідняк Г.С., 

ст. викладач кафедри 

 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Марченко О.В., 

завідувач кафедри, 

д.філос.н. 

 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Мінка Т.П., 

завідувач кафедри, д.ю.н., 

доцент 

 

кафедра 

цивільного права 

та процесу 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Коваленко А.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент 

 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та спец 

техніки 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Дараган В.В.,  

доцент кафедри, к.ю.н.  

 

4.18 

 

 

 

 

Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу наукову 

роботу серед курсантів, 

студентів і слухачів, 

присвяченому Дню науки 

 

 

 

 

план роботи 

кафедри на 

2016‒2017 н.р. 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Шаблистий В.В., 

професор кафедри, д.ю.н., 

доцент 

 

 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

кафедра 

кримінального 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

Солдатенко О.А., 

доцент кафедри, к.ю.н., 
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процесу 

 

2017 доцент; 

Рогальська В.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н.; 

Литвинов В.В., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент, 

Черняк Н.П., доцент 

кафедри, к.ю.н., доцент 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та спец 

техніки 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Дараган В.В.,  

доцент кафедри, к.ю.н. 

 

кафедра 

тактико-

спеціальної 

підготовки 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Казначеєв Д.Г., 

Доцент кафедри, к.ю.н., 

доцент; 

Мислива О.О., 

ст. викладач, к.ю.н.; 

Поливанюк В.Д. 

ст. викладач, к.ю.н., доцент 

 

кафедра філософії 

та політології конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Недря К.М., 

доцент кафедри, к.іст.н.; 

Шинкаренко І.О., доцент 

кафедри, к.псих.н., доцент 

 

кафедра 

економічної та 

інформаційної 

безпеки 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Рижков Е.В., завідувач 

кафедри, к.ю.н., доцент; 

Вишня В.Б., професор 

кафедри, д.т.н., професор 

 

кафедра 

адміністративно-

го права, процесу 

та 

адміністративної 

діяльності 

конкурсна 

наукова робота 

лютий – 

квітень 

2017 

Мінка Т.П., 

завідувач кафедри, д.ю.н., 

доцент 
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