1.3

Дії
поліції
у
разі План роботи лабораторії на
виявлення економічних 2019-2020 н.р.
злочинів

1.4

Вогнева підготовка

1.5

Основи організації
захисту об’єктів та
інформації від злочинних
посягань

1.6

Кримінологія

1.7

Запобігання корупційним
та пов’язаним із
корупцією
правопорушенням в
органах місцевого
самоврядування України

План роботи лабораторії на
2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальна проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в України»
(реєстраційний номер

Навчально-наукова
лабораторія
з
дослідження
проблем економічної
безпеки
кафедра фізичного
виховання
кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

методичні
рекомендації

лютий
2020

термінологічний
словник
посібник

лютий
2020
березень
2020

кафедра
кримінальноправових дисциплін

навчальний
посібник –
практикум

березень
2020

кафедра
кримінального права
та кримінології,
ГУНП в
Дніпропетровській
області,
Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура

навчальний
посібник

березень
2020

2

Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н., доцент

Скрипченко О.Т., викладач
кафедри
Дісковський О.А., професор
кафедри, д.тех.н., доцент,
Косиченко О.О., доцент
кафедри, к.тех.н., доцент,
Рибальченко Л.В., доцент
кафедри, к.е.н., доцент
Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів

Шаблистий В.В., д.ю.н.,
доц., професор кафедри
кримінального права та
кримінології;
Кривенко
В.В.,
к.ю.н.,
заступник керівника САП;
Ведмідський О.В., к.ю.н.,
ГУНП в Дніпропетровській
області.

0118U100431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

Правові основи
оперативно-розшукової
діяльності
Цивільне право та процес: Кафедральна тема:
підготовка до іспиту.
«Розвиток цивільного,
Частина перша
сімейного, трудового та
господарського
законодавства для
забезпечення приватних
інтересів в сучасних
умовах»

кафедра
кримінальноправових дисциплін
кафедра цивільного
права та процесу

збірник тестових
завдань

березень
2020

навчальний
посібник

березень
2020

1.10

Кваліфікація злочину в План роботи лабораторії на
економічній сфері
2019-2020 н.р.

методичні
рекомендації

березень
2020

1.11

Цивільне процесуальне
право

Навчально-наукова
лабораторія
з
дослідження
проблем економічної
безпеки
кафедра цивільноправових дисциплін

термінологічний
словник

березень
2020

1.8

1.9

План роботи лабораторії на
2019-2020 н.р.

3

Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів
Резворович К.Р., завідувач
кафедри, к.ю.н.;
Юнін О.С., професор
кафедри, д.ю.н., професор;
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Круглова О.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Ярошенко А.С., доцент
кафедри, к.ю.н.;
Давидова Н.В. викладач
кафедри;
Нагорна О.О. викладач
кафедри;
Шурин І.В., викладач
кафедри
Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н. доцент

Поліщук М.Г., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
Андрієвська Л.О., викладач
кафедри,
Косяченко К.Е., доцент
кафедри, к.ю.н.
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1.12

Цивільне право (загальна
частина)

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільноправових дисциплін

практикум

квітень
2020

1.13

Історія міжнародних
відносин

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
міжнародних
відносин та туризму

навчальнометодичний
посібник

квітень
2020

1.14

Теорія держави і права в Загальноуніверситетська
тестових завданнях
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Теорія держави і права Загальноуніверситетська
(для
студентів тема: «Теоретикоюридичного факультету методологічні та прикладні
та Навчально-наукового проблеми державотворення
інституту
заочного та правотворення в
навчання та підвищення Україні» (реєстраційний
кваліфікації)
номер 0118U100436),
кафедральна тема:
«Правотворення та

кафедра
загальноправових
дисциплін

навчальний
посібник

квітень
2020

Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
колектив авторів

кафедра
загальноправових
дисциплін

бібліографічний
покажчик для
написання
курсових та
наукових робіт

квітень
2020

Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
колектив авторів

1.15
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Поклонська О.Ю., викладач
кафедри,
Нестерцова-Собакарь О.В.,
професор кафедри, к.ю.н.,
Аксютіна А.В., старший
викладач,
Косяченко К.Е., доцент
кафедри, к.ю.н.
Маргулов А.Х., професор
кафедри, д.іс.н., доцент

1.16

Безпека підприємництва

1.17

Основи управління
інформаційною безпекою

правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

монографія

квітень
2020

кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

посібник

квітень
2020

Рижков Е.В., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
Тютченко С.М., старший
викладач,
Гавриш О.С., старший
викладач,
Рибальченко Л.В., доцент
кафедри, к.е.н., доцент
Гребенюк А.М., доцент
кафедри, к.тех.н.,
Рибальченко Л.В., доцент
кафедри, к.е.н., доцент

1.18

1.19

Застосування
законодавства у сфері
державної
допомоги
суб’єктам
господарювання
Правовий інститут
приватирства в
Британській імперії
(1583-1856)

План роботи лабораторії на
2019-2020 н.р.

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (0118U100436);
кафедральна тема:
«Забезпечення прав та
свобод людини і
громадянина органами
державної влади і
місцевого
самоврядування»;

Навчально-наукова
лабораторія
з
дослідження
проблем економічної
безпеки
кафедра теорії та
історії держави і
права
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коментар

квітень
2020

Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н. доцент

монографія

квітень
2020

Малишко В.М. доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

1.20

1.21

1.22

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Міжнародний захист прав Загальноуніверситетська
людини
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема:
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Основи юридичної та Загальноуніверситетська
клінічної практики
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема:
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальна теорія права
Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в

кафедра
загальноправових
дисциплін

навчальний
посібник

травень
2020

Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.
Степаненко К.В., доцент
кафедри, к.ю.н., доц.

кафедра
загальноправових
дисциплін

тлумачний
термінологічний
словник

травень
2020

Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
колектив авторів

кафедра
загальноправових
дисциплін

навчальнометодичний
посібник

травень
2020

Орлова О.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доц.
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1.23

Теорія
влади
структурно-логічних
схемах та таблицях

1.24

Ювенальна превенція

Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема:
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
у Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема:
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальна проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в України»
(реєстраційний номер
0118U100431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
загальноправових
дисциплін

навчальний
посібник

травень
2020

Талдикін О.В., доцент
кафедри, к.ю.н., доц.

кафедра
кримінального права
та кримінології

курс лекцій

травень
2020

Березняк В.С., к.ю.н., с.н.с.,
старший викладач кафедри
кримінального права та
кримінології;
Хашев В.Г., к.ю.н., доцент,
доцент
кафедри
кримінального права та
кримінології;
Титаренко О.О.,
к.ю.н.,
доцент, докторант ХНУВС
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1.25 Екологічне право

Кафедральна тема:
«Розвиток цивільного,
сімейного, трудового та
господарського
законодавства для
забезпечення приватних
інтересів в сучасних
умовах»

кафедра цивільного
права та процесу

навчальний
посібник

травень
2020

1.26 Ювенальна політика в
Україні: адміністративноправові засади
формування та реалізації

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р

монографія

травень
2020

1.27 Робота з інформацією з
обмеженим доступом

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності
кафедра
кримінальноправових дисциплін
Навчально-наукова
лабораторія
з
дослідження
проблем економічної
безпеки
кафедра
кримінальноправових дисциплін

збірник
нормативноправових актів
коментар

травень
2020

збірник
нормативноправових актів

травень
2020

Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів

відеопосібник

червень
2020

Богуславський В.В.,
завідувач кафедри, к.ю.н.,

1.28 Науковий коментар до План роботи лабораторії на
Закону України «Про 2019-2020 н.р.
національну
безпеку
України»
1.29 Адвокатура України

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

1.30 Первинна підготовка
поліцейських (тактика

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра спеціальної
фізичної підготвоки
8

травень
2020

Резворович К.Р., завідувач
кафедри, к.ю.н.;
Юнін О.С., професор
кафедри, д.ю.н., професор;
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Круглова О.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Ярошенко А.С., доцент
кафедри, к.ю.н.;
Давидова Н.В. викладач
кафедри;
Нагорна О.О. викладач
кафедри;
Шурин І.В., викладач
кафедри
Опацький Р.М., доцент
кафедри, к.ю.н.

Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів
Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н. доцент

самозахисту, фізична
підготовка)

Петрушин Д.В., доцент
кафедри, к.н.зфіз.вих.,
Діщенко Д.В., старший
викладач

Національні меншини
Півдня України в
контексті політичної
діяльності
1.32 Трудове право

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра соціальногуманітарних
дисциплін

монографія

червень
2020

Ядловська О.С. доцент
кафедри, к.філол.н

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільноправових дисциплін

навчальний
посібникпрактикум

червень
2020

1.33 Безпека життєдіяльності
та охорона праці (в
таблицях та схемах)

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

навчальний
посібник

червень
2019

1.34 Законодавство України у
сфері забезпечення
виконання зобов’язань

Кафедральна тема:
«Розвиток цивільного,
сімейного, трудового та
господарського
законодавства для
забезпечення приватних
інтересів в сучасних
умовах»

кафедра фізичного
виховання
кафедра тактикоспеціальної
підготовки
кафедра цивільного
права та процесу

збірник
нормативноправових актів

червень
2020

Тимченко Л.М., тарший
викладач
Бондар О.В., доцент
кафедри, к.ю.н.,
Золотухіна Л.О., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент
Черабаєва О.В., старший
викладач кафедри
Грибан В.Г., професор
кафедри, д.біолог.н.,
Казначеєв Д.Г., доцент
кафедри тактико-спеціальної
підготовки
Резворович К.Р., завідувач
кафедри, к.ю.н.;
Юнін О.С., професор
кафедри, д.ю.н., професор;
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Круглова О.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Ярошенко А.С., доцент
кафедри, к.ю.н.;
Давидова Н.В. викладач
кафедри;

1.31
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Нагорна О.О. викладач
кафедри; Шурин І.В.,
викладач кафедри
1.35 Кримінальне право (2-ге
видання)

1.36 Стресостійкість в роботі
поліцейського: теорія та
практика

Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

1.37 Теоретичні та прикладні План роботи лабораторії на
аспекти
забезпечення 2019-2020 н.р.
фінансово-економічної
безпеки держави

1.38 Інформаційне
забезпечення органів
публічної адміністрації в
Україні: адміністративно
правові засади

План роботи кафедри на
2019-2020 р.

кафедра
кримінальноправових дисциплін

навчальний
посібник

червень
2020

Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів

кафедра
гуманітарних
дисциплін
та
психології
поліцейської
діяльності
Навчально-наукова
лабораторія
з
дослідження
проблем економічної
безпеки,
кафедра
фінансовоекономічної безпеки
кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності

навчальнометодичний
посібник

червень
2020

Недря К.М., завідувач
кафедри к.істор.н.

колективна
монографія

червень
2020

Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н., доцент;
Санакоєв Д.Б., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент.

монографія

червень
2020

Блінова Г.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
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1.39 Іноземна мова для
здобувачів вищої освіти

План роботи кафедри на
2019-2020 р.

кафедра соціальногуманітарних
дисциплін

навчальний
посібник

червень
2020

Райлянова В.Є., доцент
кафедри, к.філол.н.

1.40 Соціологія права

План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

навчальнометодичний
посібник

вересень
2020

Підлісний М.М., доцент
кафедри, к.філософ.н., доц.

1.41 Механізм застосування
адміністративної
відповідальності за
невиконання судових
рішень

План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

кафедра
гуманітарних
дисциплін
та
психології
поліцейської
діяльності
кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності

монографія

вересень
2020

Кононець В.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

кафедра фінансовоекономічної безпеки,
кафедра аналітичної
економіки та
менеджменту

навчальний
посібник

вересень
2020

Паршин Ю.І., професор
кафедри, д.е.н., доцент;
Паршина О.А., завідувач
кафедри, д.е.н., професор

кафедра оперативнорозшукової
діяльності

навчальний
посібник

вересень
2020

Телійчук В.Г., доцент
кафедри, к.ю.н., с.н.с.,
доцент

науково-практичні
рекомендації

вересень
2020

Шинкаренко І.О., доцент
кафедри к.психол.н., доц.

1.42 Основи
аналізу

економічного Загальноуніверсиетська
тема:
«Теоретичні
та
прикладні
аспекти
забезпечення
фінансовоекономічної
безпеки
держави» (реєстраційний
номер 0119U103516);
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
1.43 Оперативно-розшукова
Загальноуніверситетська
протидія корисливотема: «Теорія і практика
насильницьким злочинам оперативно-розшукової
протидії злочинам в
Україні (реєстраційний
номер 0118U100430)
1.44 Психологічні
План роботи кафедри на
рекомендації працівнику
2020-2021 н.р.
Національної поліції під
час дій в екстремальних

кафедра
гуманітарних
дисциплін
психології

та
11

умовах

поліцейської
діяльності

Граматичний тренажер:
практичні вправи з
граматики англійської
мови за економікоправовим спрямуванням

кафедра
українознавства
іноземних мов

Кафедральна тема:
«Актуальні проблеми
сучасних лінгвістичних
досліджень та застосування
інноваційних технологій
викладання мов у вищій
школі»
1.46 Злочини (кримінальні
Загальноуніверситетська
правопорушення) проти
тема: «Актуальні проблеми
особи
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100431);
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
1.47 Цивільне право та процес: Кафедральна тема
підготовка до іспиту.
наукових досліджень:
Частина друга
«Розвиток цивільного,
сімейного, трудового та
господарського
законодавства для
забезпечення приватних
інтересів в сучасних
умовах»

1.45

практикум

вересень
2020

Олійник О.С., старший
викладач

кафедра
кримінальноправових дисциплін

збірник
нормативноправових актів

вересень
2020

Шалгунова С.А., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів

кафедра цивільного
права та процесу

навчальний
посібник

жовтень
2020

Резворович К.Р., завідувач
кафедри, к.ю.н.;
Юнін О.С., професор
кафедри, д.ю.н., професор;
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Круглова О.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Ярошенко А.С., доцент
кафедри, к.ю.н.;
Давидова Н.В. викладач
кафедри;
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та

1.48

Конституційне право

1.49 Контрольована поставка,
оперативна та
контрольована закупка:
організація та тактика
проведення

1.50
Естетика і символогія
1.51

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436);
кафедральна тема:
«Забезпечення прав та
свобод людини і
громадянина органами
державної влади і
місцевого
самоврядування»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

Інноваційні технології
План роботи кафедри на
навчання здобувачів
2020-2021 н.р.
вищої освіти з дисципліни

кафедра теорії та
історії держави і
права

кафедра оперативнорозшукової
діяльності, кафедра
оперативнорозшукової
діяльності Одеського
державного
університету
внутрішніх справ
кафедра соціальногуманітарних
дисциплін
кафедра фізичного
виховання
13

збірник тестових
завдань

вересень
2020

навчальний
посібник

жовтень
2020

монографія

жовтень
2020

методичні
рекомендації

жовтень
2020

Нагорна О.О. викладач
кафедри;
Шурин І.В., викладач
кафедри
Боняк В.О., завідувач
кафедри, д.ю.н., доцент;
Сердюк Л.М., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Саєнко М.І., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

Пеньков С.В.
д.ю.н., професор кафедри;
Волошина М.О.
к.ю.н., доцент кафедри;
Албул С.В.
к.ю.н., доцент, професор
кафедри ОРД Одеського
державного університету
внутрішніх справ
Мурашкін М.Г. професор
кафедри, к.філос.н
Маркечко К.А., викладач
кафедри, Рожеченко В.М.,
викладач кафедри

1.59

«Тактична підготовка»
1.52

Вікова психологія

План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

кафедра психології
та педагогіки

навчальний
посібник

жовтень
2020

1.53

Публічна політика та
право в публічному
управлінні

кафедра управління
та адміністрування

навчальний
посібник

жовтень
2020

1.54

Соціально-гуманітарні
дисципліни конститутивний складник
у процесі підготовки
сучасного фахівця
Актуальні проблеми
теорії держави і права
(для студентів

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема
«Концептуальні засади,
стратегія та механізми
публічного управління
якістю вищої освіти в
Україні в контексті
європейської та світової
інтеграції»
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

кафедра соціальногуманітарних
дисциплін

колективна
монографія

листопад Мірошниченко Л.В.,
2020
завідувач кафедри,
НПП кафедри

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні

кафедра
загальноправових
дисциплін
14

1.55

бібліографічний
покажчик для
написання

Пріснякова Л.М., завідувач
кафедри, к.психолог.н.,
доцент
Маркіна Л.Л., доцент
кафедри, к.пед.н.
Сурякова М.В., доцент
кафедри, к.психолог.н.,
Шумейко О.М., викладач
кафедри,
Павловська І.О., викладач
кафедри
Корнєва О.В., доцент
кафедри, к.держ.упр., доцент

листопад Наливайко Л.Р., професор
2020
кафедри, д.ю.н., проф.,
колектив авторів

юридичного факультету
та Навчально-наукового
інституту заочного
навчання та підвищення
кваліфікації)

1.56

Конституційне право (для
студентів юридичного
факультету та Навчальнонаукового інституту
заочного навчання та
підвищення кваліфікації)

1.57 Науково-практичний
коментар до Закону
України «Основи
законодавства України
про охорону здоров’я»

проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436),
кафедральна тема
«Правотворення та
правозастосування в
Україні в умовах
Європейської інтеграції»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

курсових та
наукових робіт з
навчальної
дисципліни

кафедра
загальноправових
дисциплін

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності
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бібліографічний
покажчик для
написання
курсових та
наукових робіт

коментар

листопад Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
2020
колектив авторів

листопад Логвиненко Б.О., завідувач
2020
кафедри, д.ю.н., доцент

1.58

Поліцейська деонтологія

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436);
кафедральна тема:
«Забезпечення прав та
свобод людини і
громадянина органами
державної влади і
місцевого
самоврядування»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (реєстраційний
номер 0118U100436)

кафедра теорії та
історії держави і
права

збірник тестових
завдань

листопад Саєнко М.І., доцент
2020
кафедри, к.ю.н., доцент;
Лантух І.С., викладач
кафедри;
Жеглінська Т.О., викладач
кафедри

1.59

Теорія держави і права:
збірник тестових завдань.
(частина 2)

кафедра теорії та
історії держави і
права

збірник тестових
завдань

Ризик-менеджмент

План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

Збірка відомчих,
міжвідомчих нормативноправових актів та інших
матеріалів, яким
регулюються окремі
питання кримінального
провадження в Україні
(друге видання)

Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»

кафедра аналітичної
економіки та
менеджменту
кафедра
кримінального
процесу

листопад Боняк В.О., завідувач
2020
кафедри, д.ю.н., доцент;
Сердюк Л.М., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Сердюк І.А., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
Христова Ю.В., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
листопад Калініченко З.Д., доцент
2020
кафедри, к.е.н., доцент

1.60

1.61
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навчальний
посібник
довідник

листопад
2020

Солдатенко О.А., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Черняк Н.П., доцент, к.ю.н.,
доцент
Гаркуша А.Г., к.ю.н., доцент

1.62

Інтелектуальна власність

1.63

Судові та правоохоронні
органи України

1.64

Затримання у
кримінальному
проваджені

(реєстраційний номер
0118U100431);
кафедральна тема
«Досудове провадження,
здійснюване органами
внутрішніх справ»
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100431);
кафедральна тема
«Досудове провадження,
здійснюване органами
внутрішніх справ»
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100431);
кафедральна тема
«Досудове провадження,

кафедра цивільноправових дисциплін
кафедра
кримінального
процесу
процесу

кафедра
кримінального
процесу
процесу
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збірник
нормативноправових актів
підручник

навчальний
посібник

листопад Аксютіна А.В., старший
2020
викладач,
колектив авторів кафедри
грудень Дараган В.В., завідувач
2020
кафедри, д.ю.н., доцент

грудень
2020

Федченко В.М., професор
кафедри, к.ю.н., доцент,
Солдатенко О.А., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент;
Захарко А.В., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент,
Лазарева Д.В., старший
викладач кафедри, к.ю.н.
Рогальська В.В. докторант,
к.ю.н.

1.65

1.66

2.1

2.2

здійснюване органами
внутрішніх справ»
Фінансово-економічна
Тема дослідження
безпека держави
навчально-наукової
лабораторії «Теоретичні та
практичні аспекти
забезпечення фінансовоекономічної безпеки
держави» (0119U103516)
Інноваційні технології в План роботи кафедри на
туризмі
2020-2021 н.р.

Навчально-наукова
лабораторія з
дослідження
проблем економічної
безпеки,
кафедра фінансовоекономічної безпеки
кафедра фізичного
виховання

словник

грудень
2020

Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н. доцент,
Санакоєв Д.Б., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент.

навчальний
посібник

грудень
2020

Скрипченко І.Т., завідувач
кафедри, к.н. з фіз. вих.

2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності МВС та Національної поліції
Порядок реагування
План роботи кафедри на
кафедра
науково-практичні
січень
Опацький Р.М., доцент
поліцейського
2019-2020 н.р.
адміністративного
рекомендації
2020
кафедри, к.ю.н.,
превентивної діяльності
права, процесу та
Очеретяний М.А. к.ю.н.
на порушення в сфері
адміністративної
публічного порядку та
діяльності,
безпеки
УПД ГУНП в
Дніпропетровській
області
Кримінальна
відповідальність
за
невиконання
рішення
суду у кримінальному
провадженні

Загальноуніверситетська
кафедра
тема: «Актуальна проблеми кримінального права
кримінально-правового,
та кримінології
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в України»
(реєстраційний номер
0118U100431);
План роботи кафедри на
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монографія

лютий
2020

Шаблистий В.В., д.ю.н.,
доц., професор кафедри
кримінального права та
кримінології;
Чорна
О.В.,
к.ю.н.,
приватний нотаріус.

2.3

Теоретичні та практичні
основи
розслідування
шахрайства
у
сфері
надання
туристичних
послуг

2.4

Теоретичні засади
методики розслідування
шахрайства на ринку
нерухомості

2.5

Концептуальні засади
методики розслідування
хуліганства, вчиненого
під час виборчого
процесу в Україні

2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний
номер 0118U1000431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема наукових досліджень:
«Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний
номер 0118U1000431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема наукових досліджень:
«Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

монографія

лютий
2020

Чаплинський К.О.,
завідувач кафедри,
д.ю.н., професор,
Калюга Т.О., к.ю.н.

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

монографія

лютий
2020

Чаплинський К.О.,
завідувач кафедри,
д.ю.н., професор,
Чередник К.О., к.ю.н.

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

монографія

лютий
2020

Чаплинський К.О.,
завідувач кафедри,
д.ю.н., професор,
Шевченко А.С., к.ю.н.
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2.6

Алгоритми дій
працівників патрульної
поліції на місці події
(у схемах)

2.7

Криміналістичне
забезпечення
розслідування
хуліганства, пов’язаного з
опором представникові
влади або громадськості,
який виконує обов’язки з
охорони громадського
порядку

2.8

Алгоритми дій
поліцейського при
оформлені матеріалів про
порушення правил
дорожнього руху та у
випадку оскарження
постанови поліцейського
до суду

(реєстраційний
номер 0118U1000431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверсиетська
тема: «Адміністративноправові засоби
забезпечення публічного
порядку в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100442);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема наукових досліджень:
«Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний
номер 0118U1000431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра тактикоспеціальної
підготовки

навчальний
посібник

лютий
2020

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

монографія

березень
2020

Чаплинський К.О.,
завідувач кафедри,
д.ю.н., професор,
Єфімов М.М.,
доцент кафедри,
к.ю.н., доцент,
Герасимчук С.С., к.ю.н.

науково-практичні
рекомендації

березень
2020

Миронюк Р.В., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
Голобородько Д.В., к.ю.н.,
доцент

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності,
УПАД УНП в
Дніпропетровській
області
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Валєєв Р.Г.
доцент кафедри, к.п.н.,
Мислива О.О.
ст. викладач кафедри, к.ю.н.,
Фурса В.В.,
викладач кафедри

2.9

2.10

2.11

Запобігання
перевищенню влади або
службових повноважень
працівників
правоохоронних органів

Загальноуніверситетська
тема «Актуальна проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в України»
(реєстраційний номер
0118U100431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Теоретичні засади
Загальноуніверситетська
методики розслідування
тема наукових досліджень:
втягнення
«Актуальні проблеми
неповнолітнього в заняття кримінально-правового,
проституцією і
кримінального
сутенерства
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний
номер 0118U1000431);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Використання
План роботи кафедри на
відеоаналітики в
2019-2020 н.р.
діяльності Національної
поліції України

кафедра
кримінального права
та кримінології

монографія

квітень
2020

Шаблистий В.В., д.ю.н.,
доц., професор кафедри
кримінального права та
кримінології;
Макотченко Л.М., к.ю.н.,
адвокат.

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

монографія

квітень
2020

Єфімов М.М.,
доцент кафедри,
к.ю.н., доцент
Лазарєв В.О., декан ФЕПБ,
к.ю.н.

кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

методичні
рекомендації

квітень
2020

Махницький О.В., викладач
кафедри,
Прокопов С.О., старший
викладач,
Рижков Е.В., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент
Мирошниченко В.О.,
професор кафедри, к.тех.н.,
доцент
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2.12

Заходи забезпечення
провадження у справах
про адміністративні
правопорушення

2.13

Основи надання
поліцейськими
дошпитальної допомоги
під час виникнення
екстремальних ситуацій з
імовірною високою
загрозою

2.14

Організація оперативнорозшукової протидії
злочинам підрозділами
кримінальної поліції
відділів (відділень)
територіальних органів
Національної поліції
України: проблеми теорії
та практики

2.15

Загальноуніверсиетська
тема: «Адміністративноправові засоби
забезпечення публічного
порядку в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100442);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверсиетська
тема: «Адміністративноправові засоби
забезпечення публічного
порядку в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100442);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Теорія і практика
оперативно-розшукової
протидії злочинам в
Україні (реєстраційний
номер 0118U100430)

кафедра тактикоспеціальної
підготовки

монографія

квітень
2020

Собакарь А.О., завідувач
кафедри, д.ю.н., професор
Пугач А.В.

кафедра тактикоспеціальної
підготовки

навчальний
відеопосібник

травень
2020

Миронюк С.А.
ст. викладач кафедри, к.ю.н.
Мислива О.О.
ст. викладач кафедри, к.ю.н.
Никифорова О.А., доцент
кафедри , к.б.н.
Кондратенко І.М.
викладач кафедри

кафедра оперативнорозшукової
діяльності

монографія

червень
2020

Кириченко О.В.,
завідувач кафедри, д.ю.н.,
доцент,
Гостіщев О.Є.
аспірант кафедри

Поняття
злісності
за Загальноуніверситетська
кафедра
кримінальний
правом тема: «Актуальна проблеми кримінального права
України
кримінально-правового,
та кримінології
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії

монографія

вересень
2020

Шаблистий В.В., д.ю.н.,
доц., професор кафедри
кримінального права та
кримінології;
Оксаніченко А.С., к.ю.н.,
адвокат.

22

2.16

2.17

2.18

злочинності в України»
(реєстраційний номер
0118U100431);
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
Тактичні та правові
Загальноуніверсиетська
засади застосування
тема: «Адміністративнобазових превентивних
правові засоби
поліцейських заходів
забезпечення публічного
порядку в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100442);
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.
Запобігання релігійному Загальноуніверситетська
екстремізму в Україні
тема: «Актуальна проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в України»
(реєстраційний номер
0118U100431);
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
Інформаційні бази даних
Загальноуніверсиетська
поліції превентивної
тема: «Адміністративнодіяльності як складова
правові засоби
інтегрованої сиситеми
забезпечення публічного
управління ризиками у
порядку в Україні»
сфері публічної безпеки
(реєстраційний номер
та цивільного захисту
0118U100442)

кафедра тактикоспеціальної
підготовки

електронний
навчальний
посібник

жовтень
2020

Валєєв Р.Г.
доцент кафедри ТСП, к.п.н.,
колектив авторів

кафедра
кримінального права
та
кримінології,
ГУНП
в
Дніпропетровській
області, СБУ

практичний
посібник

жовтень
2020

Примаченко В.Ф., к.ю.н.,
доц., завідувач кафедри
кримінального права та
кримінології;
Дорохін
Д.В.,
к.ю.н.,
начальник відділу СБУ;
Ведмідський О.В., к.ю.н.,
ГУНП в Дніпропетровській
області.

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності,
кафедра тактикоспеціальної
підготовки

методичні
рекомендації

жовтень
2020

Блінова Г.О.,
доцент кафедри, к.ю.н.,
доцент
Казначеєв Д.Г.,
доцент кафедри, к.ю.н.,
доцент

23

2.19

Основи теорії правових
актів

2.20 Кримінально-правова
характеристика
жорстокості як способу
вчинення кримінального
правопорушення

2.21 Протидія незаконному
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
підрозділами
кримінальної поліції
Національної поліції

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (0118U100436);
кафедральна тема:
«Забезпечення прав та
свобод людини і
громадянина органами
державної влади і
місцевого
самоврядування»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.
Загальноуніверситетська
тема: «Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в
Україні» (0118U100431);
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

кафедра теорії та
історії держави і
права

монографія

жовтень
2020

кафедра
кримінальноправових дисциплін

монографія

листопад Шалгунова С.А., завідувач
2020
кафедри, к.ю.н., доцент,
колектив авторів

Загальноуніверситетська
наукова тема «Теорія і
практика оперативнорозшукової протидії
злочинам в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100430)

кафедра оперативнорозшукової
діяльності

монографія

листопад Міщанинець О.М.,
2020
Доцент кафедри, к.ю.н.,
Олексенко В.Г.
старший викладач кафедри.
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Сердюк І.А. доцент кафедри,
к.ю.н., доцент.

2.22

України: проблеми теорії
та практики
Теоретико-прикладні
засади використання
негласних позаштатних
працівників Національної
поліції у протидії
злочинам

2.23

Застосування слідчим
суддею практики
Європейського суду з
прав людини під час
здійснення судового
контролю у
кримінальному
провадженні

2.24

Антологія наукового
забезпечення оперативнорозшукової діяльності
(Т. 2, Ч. 2)

Загальноуніверситетська
наукова тема «Теорія і
практика оперативнорозшукової протидії
злочинам в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100430)
університетська тема
«Актуальні проблеми
кримінально-правового,
кримінального
процесуального та
криміналістичного
забезпечення протидії
злочинності в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100431),
кафедральна тема
«Досудове провадження,
здійснюване органами
внутрішніх справ»
Загальноуніверситетська
наукова тема «Теорія і
практика оперативнорозшукової протидії
злочинам в Україні»
(реєстраційний номер
0118U100430)

кафедра оперативнорозшукової
діяльності

монографія

листопад Кисельов А.О., доцент
2020
кафедри, к.ю.н., доцент

кафедра
кримінального
процесу

монографія

листопад
2020

кафедра
кримінального
процесу

монографія

грудень
2020
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Рогальська В.В., докторант,
к.ю.н.,
Шаповалова І.С.

Дараган В.В., завідувач
кафедри, д.ю.н., доцент

Розділ 3. Дисертаційні дослідження
Написання докторських дисертацій
кафедра
захист дисертації
адмінстративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності

3.1

Адміністративно-правові
засади інформаційного
забезпечення органів
публічної адміністрації в
Україні: актуальні
питання теорії та
практики

Перспективний план
захистів дисертаційних
досліджень в
спеціалізованих вчених
радах ДДУВС на 20192020 роки

3.2

Сільськогосподарський
кредит на українських
землях Російської імперії
в 1861-1917 р.р: історикоправове дослідження

Загальноуніверситетська
тема: «Теоретикометодологічні та прикладні
проблеми державотворення
та правотворення в
Україні» (0118U100436);
кафедральна тема:
«Забезпечення прав та
свобод людини і
громадянина органами
державної влади і
місцевого
самоврядування»;
План роботи кафедри на
2020-2021 н.р.

кафедра теорії та
історії держави і
права

3.3

Адміністративно-правові
засади формування та
реалізації державної
ювенальної політики в
Україні

Перспективний план
захистів дисертаційних
досліджень в
спеціалізованих вчених
радах ДДУВС на 20192020 роки

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності
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захист дисертації

захист дисертації

січень
2020

Блінова Г.О., к.ю.н., доцент

листопад Селіхов Д.А. доцент
2020
кафедри, к.ю.н., доцент.

листопад Опацький Р.М., доцент
2020
кафедри, к.ю.н.

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

Контроль за діяльністю
органів місцевого
самоврядування
теоретико-правовий
аспект
Гарантії прав і свобод
внутрішньо переміщених
осіб: теоретико-правова
характеристика
Кримінальна
відповідальність за
протиправний вплив на
результати офіційних
спортивних змагань

Написання кандидатських дисертацій
Перспективний план
кафедра
захист дисертації
підготовки дисертаційних
загальноправових
досліджень ДДУВС на
дисциплін
2019-2020 роки
Перспективний план
підготовки дисертаційних
досліджень ДДУВС на
2019-2020 роки
Перспективний план
захистів дисертаційних
досліджень в
спеціалізованих вчених
радах ДДУВС на 20192020 роки

жовтень
2020

Касяненко Є.В.,
старший викладач кафедри

кафедра
загальноправових
дисциплін

захист дисертації

грудень
2020

Орєшкова А.Ф.,
старший викладач кафедри

кафедра спеціальної
фізичної підготовки

захист дисертації

грудень
2020

Анісімов Д.О., викладач
кафедри СФП,
науковий керівник
Шаблистий В.В., професор
кафедри кримінального
права та кримінології,
д.ю.н., доцент

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів)
Діяльність наукових гуртків
Діяльність
наукового План роботи наукового
кафедра
тематичні
січеньгуртка
кафедри гуртка кафедри
кримінальнозасідання
грудень
кримінально-правових
(посеместровий)
правових дисциплін
2020
дисциплін
Діяльність
наукового План роботи наукового
кафедра цивільного
тематичні
січеньгуртка
кафедри гуртка кафедри
права та процесу
засідання
грудень
цивільного
права
та (посеместровий)
2020
процесу
Діяльність
наукового План роботи наукового кафедра фінансовотематичні
січень гуртка
кафедри гуртка кафедри
економічної безпеки
засідання
грудень
фінансово-економічної
(посеместровий)
2020
безпеки
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Волошина Ю.В., викладач
кафедри,
Шило І.В., викладач
кафедри
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
Соломіна
Г.В.,
кафедри, к.е.н.

доцент

4.4

4.5

4.6

4.7

Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
кримінального права та
кримінології
Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
оперативно-розшукової
діяльності
Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
аналітичної економіки та
менеджменту
Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
гуманітарних дисциплін
та
психології
поліцейської діяльності

Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
кримінального процесу
4.9 Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
загальноправових
дисциплін
4.10 Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
криміналістики, судової
медицини та психіатрії
4.11 Діяльність
наукового
гуртка
кафедри
економічної
та
інформаційної безпеки
4.8

План роботи наукового кафедра
гуртка
кафедри кримінального права
(посеместровий)
та кримінології

тематичні
засідання

січень грудень
2020

Корогод С.В., викладач
кафедри
кримінального
права та кримінології

План роботи наукового кафедра оперативногуртка
кафедри розшукової
(посеместровий)
діяльності

тематичні
засідання

січень грудень
2020

Телійчук В.Г., доцент
кафедри, к.ю.н., с.н.с.,
доцент,

План роботи наукового кафедра аналітичної
гуртка
кафедри економіки та
(посеместровий)
менеджменту

тематичні
засідання

січень грудень
2020

Фісуненко Н.О., к.е.н.,
старший викладач кафедри

План роботи наукового кафедра
гуртка (посеместровий)
гуманітарних
дисциплін та
психології
поліцейської
діяльності
План роботи наукового кафедра
гуртка (посеместровий)
кримінального
процесу
План роботи наукового кафедра
гуртка (посеместровий)
загальноправових
дисциплін

тематичні
засідання

січень грудень
2020

Стояцька Г.М., доцент
кафедри, к.філос.н., доц.

тематичні
засідання

січеньгрудень
2020
січеньгрудень
2020

Гаркуша А.Г. , старший
викладач кафедри, к.ю.н.,
доцент,
Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.

План роботи наукового кафедра
гуртка кафедри
криміналістики,
(посеместровий)
судової медицини та
психіатрії
План роботи наукового кафедра економічної
гуртка кафедри
та інформаційної
(посеместровий)
безпеки

тематичні
засідання

січеньгрудень
2020

Бідняк Г.С., ст. викладач
кафедри, к.ю.н.

тематичні
засідання

січеньгрудень
2020

Тютченко С.М., старший
викладач кафедри
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тематичні
засідання

4.12 Діяльність
наукового План роботи наукового кафедра цивільногуртка кафедри
гуртка кафедри
правових
(посеместровий)
4.13 Діяльність
наукового План роботи наукового кафедра тактикогуртка кафедри тактико- гуртка кафедри
спеціальної
спеціальної підготовки
(посеместровий)
підготовки

тематичні
засідання
тематичні
засідання

4.14 Діяльність
наукового План роботи наукового кафедра
тематичні
гуртка кафедри тактико- гуртка кафедри
адміністративного
засідання
спеціальної підготовки
(посеместровий)
права, процесу та
адміністративної
діяльності
4.15 Діяльність
наукового План роботи наукового кафедра психології
тематичні
гуртка кафедри тактико- гуртка кафедри
та педагогіки
засідання
спеціальної підготовки
(посеместровий)
Участь у конкурсах наукових робіт
4.16 Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
кафедра
конкурсна наукова
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
загальноправових
робота
наукових робіт з галузей
дисциплін
знань та спеціальностей
4.17 Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
кафедра цивільного
конкурсна наукова
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
права та процесу
робота
наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей
4.18 Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
кафедра
конкурсна наукова
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
кримінального
робота
наукових робіт з галузей
процесу
знань та спеціальностей
4.19 Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
кафедра соціальноконкурсна наукова
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
гуманітарних
робота
наукових робіт з галузей
дисциплін
знань та спеціальностей
4.20 Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
Навчально-наукова
конкурсна наукова
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
лабораторія
з робота
наукових робіт з галузей
дослідження
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січеньгрудень
2020
січень –
грудень
2020

Аксютіна А.В., старший
викладач кафедри

січень –
грудень
2020

Блінова Г.О., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

січень –
грудень
2020

Маркіна Л.Л., доцент
кафедри, к.пед.н., доцент

січеньлютий
2020

Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
Орєшкова А.Ф., старший
викладач кафедри
Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

січеньлютий
2020

Казначеєв Д.Г..,
доцент кафедри, к.ю.н.,
доцент

січеньлютий
2020

Гаркуша А.Г. к.ю.н., доцент

січеньлютий
2020

Скиба Е.К. професор
кафедри, д.філос.н.,
Царьова І.В., доцент
кафедри, к.філол.н.
Кубецька О.М., завідувач
лабораторії, к.е.н. доцент
Палешко Я.С., к.е.н., с.н.с.

січеньлютий
2020

знань та спеціальностей
4.21

Участь у Всеукраїнському План роботи кафедри на
конкурсі
студентських 2019-2020 н.р.
наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей

4.22 Участь у Всеукраїнському
конкурсі
студентських
наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей
4.23 Участь у Всеукраїнському
конкурсі
студентських
наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

4.24 Участь у Всеукраїнському
конкурсі
студентських
наукових робіт з галузей
знань та спеціальностей
4.25 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.26 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

проблем економічної
безпеки
кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності
кафедра психології
та педагогіки
кафедра
гуманітарних
дисциплін
психології
поліцейської
діяльності
кафедра
українознавства
іноземних мов

конкурсна наукова
робота

січеньлютий
2020

Кононець В.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

конкурсна наукова
робота

січеньлютий
2020

Пріснякова Л.М., завідувач
кафедри, к.психолог.н.

конкурсна наукова
робота

січеньлютий
2020

конкурсна наукова
та робота

січеньлютий
2020

Кузьменко В.В., професор
кафедри, д. філософ. н.,
професор
Шинкаренко І.О., доцент
кафедри, к. психол. н.,
доцент
Подворчан А.З., старший
викладач кафедри
Декусар Г.Г., старший
викладач кафедри
Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
Орєшкова А.Ф., старший
викладач кафедри

та

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
загальноправових
дисциплін

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
адміністративного
права, процесу та
адміністративної
діяльності

конкурсна наукова
робота

січеньлютий
2020
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Кононець В.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

4.27

4.28

4.29

4.30

належать
до
сфери
управління МВС України
Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільноправових дисциплін

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Золотухіна Л.О., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
тактико-спеціальної
підготовки

конкурсна робота

лютийберезень
2020

Казначеєв Д.Г..,
доцент кафедри, к.ю.н.,
доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
криміналістики,
судової медицини та
психіатрії

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Пиріг І.В., професор
кафедри, д.ю.н., доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільного
права та процесу

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент
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Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.32 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.33 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.34 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.35 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
4.31

План роботи кафедри на кафедра фінансово2019-2020 н.р.
економічної безпеки

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Паршин Ю.І., професор
кафедри, д.е.н., доцент.

План роботи кафедри на кафедра оперативно2019-2020 н.р.
розшукової
діяльності

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Телійчук В.Г., доцент
кафедри, к.ю.н., с.н.с.,
доцент,

План роботи кафедри на кафедра
2019-2020 н.р.
кримінального
процесу

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Гаркуша А.Г. к.ю.н., доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Рибальченко Л.В., доцент
кафедри, к.е.н., доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
гуманітарних
дисциплін

конкурсна наукова
робота

лютийберезень
2020

Недря К.М., завідувач
кафедри, к.іст.н.

та
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першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.36 Участь
курсантів
у
конкурсі наукових робіт
здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
закладів вищої освіти, що
належать
до
сфери
управління МВС України
4.37 Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
4.38 Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
4.39 Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки

психології
поліцейської
діяльності
План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
українознавства
іноземних мов

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра економічної
та інформаційної
безпеки

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
загальноправових
дисциплін

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра
тактико-спеціальної
підготовки
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конкурсна наукова
та робота

лютийберезень
2020

Олійник О.С., старший
викладач

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Рибальченко Л.В., доцент
кафедри, к.е.н., доцент,
Краснобрижий І.В., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент,
Мирошниченко В.О.,
професор кафедри, к.тех.н.,
доцент
Наливайко Л.Р., професор
кафедри, д.ю.н., проф.,
Орєшкова А.Ф., старший
викладач кафедри

конкурсна робота

березень
-травень
2020

Никифорова О.А..,
доцент кафедри, к.б.н.,
доцент

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
Участь
в
університетському
конкурсі
на
кращу
наукову роботу серед
курсантів, студентів і
слухачів, присвяченому
Дню науки
Участь
в
університетському

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільноправових дисциплін

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Золотухіна Л.О., завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент

План роботи кафедри на
2019-2020 н.р.

кафедра цивільного
права та процесу

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Юніна М.П., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

План роботи кафедри на кафедра фінансово2019-2020 н.р.
економічної безпеки

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Соломіна
Г.В.,
кафедри, к.е.н.

План роботи кафедри на кафедра оперативно2019-2020 н.р.
розшукової
діяльності

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Кисельов О.А., доцент
кафедри, к.ю.н., доцент

План роботи кафедри на кафедра
2019-2020 н.р.
українознавства та
іноземних мов

конкурсна наукова
робота

березень
-травень
2020

Побережна Н.О., доцент
кафедри, к.пед.н., доцент

34

доцент
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