
Додаток 5 до підрозділу 3.20  

Положення про організацію проведення 

науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт у системі МВС 

України, затвердженого наказом МВС України 

від 15.05.2007 № 154 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

вченою радою Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх 

справ  

(протокол № 4/1 від 22 грудня 2016 року) 
 

 

Звіт 

про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ 

за 2016 рік 
 

№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

1.1 Протидія 

незаконному обігу 

наркотичних 

засобів, аналогів та 

прекурсорів 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

лютий 

2016 

червень 

2016 

Рижков Е.В.,  

завідувач кафедри  

к.ю.н., доцент 

Сачко О.В.,  

доцент кафедри,  

к.ю.н.,  

Кириченко О.В.,  

доцент кафедри,  

Протидія 

незаконному обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин, їх аналогів 

та прекурсорів: 

навчальний посібник / 

Рижков Е.В., 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

к.ю.н., доцент 

Міщанинець О.М.  

та інші 

Сачко О.В.,  

Кириченко О.В.,  

Міщанинець О.М. -  

Дніпро, ДДУВС, 

2016. – 210 с. 

1.2 Правове 

регулювання 

взаємодії органів 

внутрішніх справ та 

громадських 

організацій у 

протидії корупції 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

навчальний 

посібник 

лютий 

2016 

лютий 

2016 

Завгородній В.А.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Завгородній В.А. 

Правове регулювання 

взаємодії органів 

Національної поліції 

та громадських 

організацій у протидії 

корупції: навчальний 

посібник. – 

Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2016. – 198 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.3 Держава і право 

Давнього Сходу: 

структурно-логічні 

схеми і таблиці 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

рукопис 

навчального 

посібника  

березень 

2016 

березень 

2016 

Талдикін О.В.,  

доцент кафедри,  

к.ю.н., доцент 

Талдикін О.В. 

Держава і право 

Давнього Сходу: 

структурно-логічні 

схеми і таблиці. – Д.: 

Дніпр. держ. універ. 

внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2016. – 135 с. 

1.4 Філософія 

цінностей: історія і 

сучасність 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

 

кафедра 

філософії та 

політології 

рукопис 

монографії 

березень 

2016 

березень

2016 

Підлісний М.М.,  

доцент кафедри,  

к.філос.н., доцент 

Шубін В.І., 

к.філос.н., 

професор 

Підлісний М.М.Філос

офія цінностей: 

історія і сучасність: 

монографія. – Д.: 

Дніпр. держ. універ. 

внутр. справ, 2016. –  

168 с. 

1.5  Теорія держави і 

права у тестових 

завданнях 

 (3-є видання) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2016 

квітень  

2016 

Наливайко Л.Р., 

завідувач 

кафедри, 

 д.ю.н., професор; 

колектив кафедри 

 

 

Теорія держави і 

права у тестових 

завданнях 

 (3-є видання): 

навчальний 

посібник. – Дніпро.: 

Дніпроп. держ. ун-т 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

внутр. справ, 2016. – 

454 с. 

1.6  Конституційне 

право України у 

тестових завданнях 

(3-є видання) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2016 

квітень  

2016 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив кафедри 

 

Конституційне право 

України у тестових 

завданнях (3-є 

видання): навчальний 

посібник – Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. – 

432 с. 

1.7 Теорія і практика 

правозастосування 

у тестових 

завданнях 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2016 

квітень  

2016 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

Теорія і практика 

правозастосування у 

тестових завданнях 

 (3-є видання): 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (3-є видання) «Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

колектив кафедри 

 

навчальний 

посібник. – Дніпро.: 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. – 

345 с. 

 

1.8  Теоретико-

прикладні 

проблеми 

державного 

управління в 

тестових завданнях 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2016 

квітень  

2016 

Наливайко Л.Р., 

 завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив кафедри 

 

Теоретико-прикладні 

проблеми державного 

управління в тестових 

завданнях: 

навчальний 

посібник. – Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. – 

190 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9 Коментар до Закону 

України «Про 

благодійну 

діяльність та 

благодійні 

організації» 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

науково-

практичний 

коментар 

березень 

2016 

червень 

2016 

Наливайко Л.Р., 

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив кафедри 

 

Коментар до Закону 

України «Про 

благодійну діяльність 

та благодійні 

організації». – 

Інститут 

законодавчих 

передбачень та 

правових експертиз. – 

Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. 

справ, 2016. – 68 с. 

 

1.10 Комплексний 

державний екзамен 

з дисциплін 

цивільно-правової 

спеціалізації для 

студентів денної та 

заочної форм 

навчання 

п. 4.1.4. плану 

роботи кафедри на  

2015-2016 н.р. 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

 

кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

березень 

2016 

березень 

2016 

Лежнєва Т.М., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

 

Золотухіна Л.О.,  

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент  

Підготовлено рукопис 

навчального 

посібника 

«Комплексний 

державний екзамен з 

дисциплін цивільно-

правової спеціалізації 

для студентів денної 

та заочної форм 

навчання» 

(рекомендовано до 

друку НМР ДДУВС, 

протокол від 

21.03.2016 № 7) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.11 Міграційне право загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

квітень 

2016 

квітень 

2016 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив кафедри 

 

Міграційне право : 

навчальний посібник. 

2-ге вид-ня, перероб. 

та доповн. / Л. Р. 

Наливайко, І.О., 

Грицай, К. В. 

Степаненко. – К. : 

«Хай-Тек Прес», 

2016. – 296 с. 

1.12 Збірник 

нормативно-

правових актів з 

цивільного права 

п. 4.1.5. плану 

роботи кафедри на  

2015-2016 н.р. 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

методичний 

посібник 

травень 

2016 

червень 

2016 

Свистун Л.Я., 

доцент кафедри,  

к.ю.н., доцент 

Підготовлено рукопис 

методичного 

посібника «Збірник 

нормативно-правових 

актів з цивільного 

права» 

(рекомендовано до 

друку НМР ДДУВС, 

протокол від 

16.06.2016 № 11) 

1.13 Правові та 

організаційні 

основи 

використання 

п. 4.1.12 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р., 

п.10 Переліку 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

навчальний 

посібник 

травень 

2016 

травень 

2016 

Шинкаренко І.Р., 

к.ю.н., професор, 

професор кафедри 

Санакоєв Д.Б., 

Правові та 

організаційні основи 

використання 

спеціальної техніки у 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спеціальної техніки 

у протидії 

злочинності 

загально 

кафедральних тем 

наукових 

досліджень ДДУВС 

на 2015‒2019 рр., 

затверджених 

12.02.15 р. 

п. 6.1 додатку 6 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

спеціальної 

техніки 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри 

протидії злочинності: 

навчальний посібник / 

Д.Б. Санакоєв, І.Р. 

Шинкаренко. / За заг. 

ред. проф. 

І.Р.Шинкаренка. – 

Дніпро: ДДУВС, 

2016. – 350 с. 

1.14 Практикум з 

кримінально-

виконавчого права 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

рукопис 

навчаль-

ного 

посібника 

травень 

2016 

травень 

2016 

авторський 

колектив 

за ред. 

Шаблистого В.В., 

начальника 

кафедри, к.ю.н., 

доц. 

Кримінально-

виконавче право 

України: практикум: 

навчальний посібник / 

В.Д. Людвік, В.Ф. 

Примаченко, А.І. 

Терещенко та ін. – Д., 

ДДУВС; Ліра ЛТД, 

2016. – 176 с.  
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.15 Практикум з 

криміналістики 

(з конкретними 

ситуаційними 

завданнями та 

алгоритмами їх 

професійного 

вирішення) 

п. 5.2. Плану 

ДДУВС 

з реалізації 

програми зміцнення 

кадрового 

потенціалу МВС на 

2012-2016 роки 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

навч.-метод. 

посібник 

травень 

2016 

травень 

2016 

Чаплинський 

К.О., начальник 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив авторів 

Практикум з 

криміналістики (з 

конкретними 

ситуаційними 

завданнями та 

алгоритмами їх 

професійного 

вирішення) : 

навчально-

методичний 

посібник / 

К.О. Чаплинський, 

Ю. А. Чаплинська, М. 

М. Єфімов. – Дніпро: 

ДДУВС, 2016. – 80 с. 

1.16 Цивільне право 

(перевидання) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

червень 

2016 

червень 

2016 

Лежнєва Т.М, 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

 

 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника «Цивільне 

право» (перевидання) 

(рекомендовано до 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550) 

затверджена 

28.05.2012 р. 

друку НМР ДДУВС, 

протокол від 

16.06.2016 № 11) 

1.17 Неурядові 

правозахисні 

організації України 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

загально 

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

червень 

2016 

червень 

2016 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор, 

колектив кафедри 

 

Неурядові 

правозахисні 

організації : 

навчальний посібник. 

2-ге вид-ня, перероб. та 

доповн. / Л. Р. 

Наливайко, І.О., 

Грицай. – К. : «Хай-

Тек Прес», 2016. – 

245 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.18 Організація і 

тактика проведення 

оперативної 

комбінації 

п. 4.1.13 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р., 

п. 6.1 додатку 6 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної 

техніки 

навчальний 

посібник 

червень 

2016 

червень 

2016 

Шинкаренко І.Р., 

професор 

кафедри, 

к.ю.н., професор 

 

Організація і тактика 

проведення 

оперативної 

комбінації: 

навчальний  

посібник / 

І.Р. Шинкаренко. –  

Дніпро: ДДВС, 160 с. 

1.19 Режим секретності 

в органах 

Національної 

поліції 

п. 4.1.14 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р., 

п. 3.6 додатку 3 

наказу МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної 

техніки 

навчальний 

посібник 

червень 

2016 

червень 

2016 

Єфімов В.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

 

Режим секретності в 

органах Національної 

поліції : навчальний 

посібник / 

В.В. Єфімов. – 

Дніпро: ДДУВС, 

2016. – 150 с. 

1.20  Практичний курс 

англійської мови 

для працівників 

правоохоронних 

органів (2-ге 

видання, доповнене 

та відредаговане)   

 

п. 4.1. 4 

Плану роботи 

кафедри на  

2015-2016 н.р. 

 

кафедра мовної 

підготовки 

 

посібник-

практикум  

 

липень 

2016 

липень 

2016 

 Побережна Н.О.,  

завідувач кафедри 

Пакулова Т.В.,  

старший викладач 

Нагорна Ю.А.,  

старший викладач 

кафедри 

Тимофіїва К.М.,  

Практичний курс 

англійської мови для 

працівників 

правоохоронних 

органів: посібник-  

практикум / 

Побережна Н.О., 

Пакулова Т.В., 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 старший викладач 

кафедри  

Нагорна Ю.А., 

Тимофіїва К.М., за 

ред. канд. пед. наук 

Побережної Н.О. – Д.: 

ЛІРА, 2016. – 340 с. 

1.21 Практикум з 

кримінального 

права (загальна 

частина) 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

навчально-

методичний 

посібник 

вересень 

2016 

грудень 

2016 

Телійчук В.Г., 

доцент кафедри,  

к.ю.н., с.н.с., 

доцент 

Підготовлено 

рукопис навчально-

методичного 

посібника 

«Практикум з 

кримінального права 

(загальна частина)» 

(рекомендовано до 

друку НМР ДДУВС, 

протокол від 

15.12.2016 протокол 

№ 4) 

1.22 Спадкове право загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

навчальний 

посібник 

вересень 

2016 

- Лежнєва Т.М., 

 доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

 

Черноп’ятов С.В., 

викладач 

Перенесено  

на 2017 рік 

(доповідна записка 

від 12.12.2016 р.) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.23 Виконавче 

провадження в 

Україні 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

курс лекцій вересень 

2016 

- Мудрецька Г.В., 

викладач кафедри, 

к.ю.н. 

Не виконано 

(у зв’язку із 

звільненням 

виконавця) 

1.24 Основи охорони 

праці 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

фізичного 

виховання 

підручник  вересень 

2016 

вересень

2016 

Грибан В.Г., 

професор 

кафедри, д.б.н., 

професор  

Грибан В.Г. Основи 

охорони праці / 

посібник. – 2016. – 

283 с. 

1.25 Практикум з 

кримінології 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

рукопис 

навчального 

посібника 

вересень 

2016 

грудень 

2016 

авторський 

колектив за ред. 

Шаблистого В.В., 

начальника 

кафедри, к.ю.н., 

доцента 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника 

«Практикум з 

кримінології», 

авторський колектив 

під керівництвом 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

проф. кафедри 

Шалгунової С.А. 

(розглянуто на 

засіданні кафедри, 

протокол від 

28.10.2016 № 5) 

1.26 Охорона праці в 

органах  

Національної 

поліції 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

фізичного 

виховання 

підручник  вересень 

2016 

вересень

2016 

Грибан В.Г., 

професор 

кафедри, д.б.н., 

професор  

Негодченко О.В., 

помічник ректора, 

д.ю.н., професор 

Грибан В.Г. Охорона 

праці в органах  

Національної поліції / 

підручник. – 2016. – 

247 с. 

1.27 Організація роботи 

підрозділів 

досудового 

розслідування 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

кафедра 

кримінального 

процесу 

навчальний 

посібник 

вересень

2016 

вересень 

2016 

Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Рогальська В.В., 

заст. начальника 

кафедри, к.ю.н. 

Організація роботи 

підрозділів 

досудового 

розслідування: 

А.Г. Гаркуша, 

В.В. Литвинов, 

В.В. Рогальська, 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

Солдатенков О.А., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Черняк Н.П.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Літвінов В.В., 

старший викладач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

В.І. Сліпченко, 

О.А. Солдатенко, 

Н.П.Черняк: 

навчальний 

посібник.- Дніпро: 

ДДУВС, 2016.- 132 с. 

1.28 Курс лекцій з 

дисципліни 

«Фінансове право» 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

 

кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

курс 

лекцій 

жовтень 

2016  

грудень  

2016 

Золотухіна Л.О.,  

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Фокша Л.В.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника «Фінансове 

право» 

(рекомендовано до 

друку НМР ДДУВС, 

протокол від 

15.12.2016 № 4) 

1.29 Кримінальний 

процес України: 

досудове та судове 

провадження: 

підручник для ВНЗ 

у 2-х томах 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кафедра 

кримінального 

процесу 

підручник жовтень 

2016 

- Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Рогальська В.В.,  

заступник 

Перенесено на 

березень 2017 року 

(доповідна записка 

від 19.10.2016)   
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

начальника 

кафедри, к.ю.н. 

Солдатенков О.А., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Черняк Н.П.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Літвінов В.В., 

старший викладач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

1.30 Навчальні тренінги 

у системі 

професійної 

підготовки педагога 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

навчально-

методичний 

посібник 

жовтень 

2016 

жовтень 

2016 

Марченко О.В., 

завідувач 

кафедри, 

д.філос.н. 

Навчальні тренінги у 

системі професійної 

підготовки педагога: 

навчально-

методичний 

посібник / 

Марченко О.В. – 

Дніпро: ДДУВС, 

2016. – 273 с. 

1.31 Теорія держави і 

права 

(3-е видання) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

кафедра торії та 

історії держави і 

права 

 

рукопис 

підручника 

 

жовтень 

2016 

жовтень 

2016 

Ведєрніков Ю.А.,  

ректор 

Університету 

сучасних знань, 

Теорія держави і 

права (3-е видання): 

підручник / кол. авт.; 

кер. авт. кол. канд. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 
(0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

ОДУВС 

 

Університет 

сучасних знань  

(м. Київ) 

 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет  

ім. О. Гончара 

 

Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

к.ю.н., проф. 

Кириченко В.М., 

завідувач кафедри 

політології та 

права 

Запорізького 

національного 

технічного 

університету, 

к.іст.н., доцент 

Корнієнко М.В.,  

доцент кафедри 

адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної 

безпеки 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх справ, 

к.ю.н. 

Кучук А.М.,  

завідувач кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ДДУВС, к.ю.н., 

доц. 

юрид. наук, проф. 

Ю.А. Ведєрніков. – 3-

е вид. перероб. і 

доп. – 

Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016; 

Ліра ЛТД. – 480 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куракін О.М., 

 доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ДДУВС, к.ю.н., 

доц. 

Легка О.В.,  

доцент кафедри 

міжнародного 

права, історії 

права та 

політичних вчень 

ДНУ ім. 

О. Гончара, к.ю.н., 

доц. 

Орлова О.О.,  

доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ДДУВС, к.ю.н., 

доцент 

Тіщенкова С.О., 

 вчений секретар 

ДДУВС, к.ю.н., 

доц. 

Саксонов В.Б., 

 к.ю.н., доцент 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сердюк І.А.,  

доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ДДУВС, к.ю.н., 

доц. 

Талдикін О.В.,  

 доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ДДУВС, к.ю.н., 

доц. 

Шевченко Т.В.  

1.32 Правозастосування 

та його місце в 

трудовому праві 

України 

п. 4.1.6. плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р. 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

рукопис 

монографії 

жовтень 

2016 

січень 

2016 

Обушенко Н.М., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Правозастосування 

та його місце в 

трудовому праві 

України» 

(розглянуто на 

засіданні ВР ДДУВС, 

протокол від 

21.01.2016 № 5) 

1.33 Практикум з 

кримінального 

права (загальна 

частина) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

рукопис 

навчального 

посібника 

жовтень 

2016 

листопад  

2016 

авторський 

колектив за ред. 

Шаблистого В.В., 

начальника 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника 

«Практикум з 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«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. 

кафедри, к.ю.н., 

доц. 

кримінального права 

(загальна частина)» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол від 

19.11.2016 № 6) 

1.34 Трудове право  

(в схемах та 

визначеннях) 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

кафедра 

цивільного 

права та процесу 

навчальний 

посібник 

листопад 

2016 

листопад 

2016 

Коваленко А.В.,  

начальник кафери,  

к.ю.н., доцент 

Круглова О.О.,  

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

Валєєв Р.Г., 

 професор 

кафедри, к.пед.н. 

Миронюк С.А., 

к.ю.н. 

Трудове право  

(в схемах та 

визначеннях): 

навчальний 

посібник. – Дніпро: 

ДДУВС, 2016. – 

142 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.35 Оперативно-

розшукова протидія 

окремим видам 

злочинів 

додаток 6 наказу 

МВС України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної 

техніки 

навчальний 

посібник 

листопад 

2016 

листопад 

2016 

Єфімов В.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент; 

колектив кафедри 

Кириченко О.В., 

доцент кафедри 

кримінально-

правових 

дисциплін, к.ю.н., 

доц.  

Оперативно-

розшукова протидія 

окремим видам 

злочинів / За заг. ред. 

канд. юрид. наук, 

засл. юриста України 

В.А. Глуховері. – 

Дніпро: ДДУВС, 

2016. – 349 с. 

1.36 Криміналістика 

(2-ге видання) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

підручник листопад 

2016 

грудень  

2016 

Чаплинський 

К.О., начальник 

кафедри, д.ю.н., 

професор; 

колектив авторів 

Підготовлено 

рукопис підручника 

«Криміналістика 

(2-ге видання)» 

(розглянуто на НМР 

ДДУВС, протокол від 

15.12.2016 № 4) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

1.37 Словник основних 

кримінально-

правових термінів 

загально 

університетська 

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 

права та 

кримінології 

словник листопад 

2016 

червень 

2016 

Кисельов І.О.,  

викладач кафедри, 

к.ю.н. 

Шаблистий В.В., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Підготовлено 

рукопис словника 

«Словник основних 

кримінально-

правових термінів» 

(рекомендовано до 

друку вченої радою 

ДДУВС, протокол  

від 23.06.16 № 11) 

1.38 Адміністративна 

діяльність органів 

план роботи 

кафедри на 2015-

кафедра 

адміністративно

підручник листопад 

2016 

- Мінка Т.П., 

начальник 

Перенесено з дозволу 

ректора на березень 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Національної 

поліції 

2016 н.р. го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

кафедри, д.ю.н., 

доцент; колектив 

кафедри 

2017 року 

(доповідна записка 

від 10.11.2016 р.) 

1.39 Розслідування 

крадіжок, вчинених 

на території 

садівницьких 

товариств і дачних 

кооперативів 

загально 

університетська 

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 

навчальний 

посібник 

листопад

2016 

грудень 

2016 

Пиріг І.В., 

професор 

кафедри, к.ю.н., 

доцент; кол. 

Авторів 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника 

«Розслідування 

крадіжок, вчинених 

на території 

садівницьких 

товариств і дачних 

кооперативів» 

(розглянуто на 

засіданні кафедри, 

протокол від 

11.11.2016 № 6) 

1.40 Розслідування 

злочинів проти 

громадського 

загально 

університетська 

тема наукового 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

навчальний 

посібник 

листопад 

2016 

листопад 

2016 

Єфімов М.М., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Розслідування 

злочинів проти 

громадського порядку 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

порядку та 

моральності  

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. 

медицини та 

психіатрії 

та моральності : навч. 

посібник / М. М. 

Єфімов. – Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ ; 2016. – 

64 с. 

1.41 Особливості 

встановлення осіб, 

які вчиняють 

незаконні 

заволодіння 

транспортними 

засобами 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

навчальний 

посібник 

листопад

2016 

листопад  

2016 

Христов О.Л., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Особливості 

встановлення осіб, які 

вчиняють незаконні 

заволодіння 

транспортними 

засобами : навч. 

посіб. / [О.Л. 

Христов, Ю.В. 

Христова, О.О. 

Літун]. – Дніпро : 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. – 

90 с. 

1.42 Правове становище 

жінок на 

українських землях 

у  другій половині 

IX – на початку XX 

ст. 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003550), 

затвердженої 

28.05.2012 

 

 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

монографія листопад 

2016 

листопад 

2016 

Нестерцова- 

Собакарь О.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Правове становище 

жінок на українських 

землях у  другій 

половині IX – на 

початку XX ст.» 

(рекомендовано ВР 

ДДУВС, протокол від 

22.12.2016 № 4/1) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

2.1 Адміністративно-

правовий захист 

громадян під час 

мирних зібрань 

розділ 4.1. п.7 плану 

роботи кафедри на 

2015‒2016 н.р. 

п. 8.3. Переліку 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

рукопис 

монографії 

березень 

2016 

березень 

2016 

Кононець В.П., 

старший викладач 

кафедри, 

к.ю.н. 

 

Кононець В.П. 

Адміністративно-

правовий захист 

громадян  під час 

мирних зібрань: 

монографія. Дніпро: 

ДДУВС, 2016. – 

163 с. 

2.2 Практика 

застосування 

слідчими 

Національної 

поліції рішень 

ЄСПЛ на етапі 

досудового 

розслідування 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

кафедра 

кримінального 

процесу 

рукопис 

навчального 

посібника 

березень 

2016 

березень 

2016 

Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

Сліпченко В.І. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження, які 

застосовуються 

слідчими 

Національної поліції / 

В.І. Сліпченко: 

[навчальний 

посібник]. 2016, 

ДДУВС. – 84 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.3 Адміністративний 

нагляд за дорожнім 

перевезенням 

небезпечних 

вантажів: проблеми 

теорії та практики 

загально 

університетська 

наукова тема 

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

безпеки та 

правопорядку в 

Україні» 

(державний 

реєстраційний 

номер 

0112U003548), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

тактико-

спеціальної 

підготовки 

 

Управління 

патрульної 

поліції у містах 

Ужгороді та 

Мукачеві 

монографія березень 

2016 

березень

2016 

Собакарь А.О., 

професор 

кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

Марценишин Ю.І., 

начальник, к.ю.н. 

Адміністративний 

нагляд за дорожнім 

перевезенням 

небезпечних 

вантажів: проблеми 

теорії та практики : 

монографія / 

Марценишин Ю.І., 

Собакарь А.О. – К.: 

ПП «Комп'ютерний 

дизайн», 2016. – 

205 с. 

2.4 Адміністративна 

діяльність 

Національної 

поліції щодо 

розділ 4.1. п.8 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р.; 

п. 1.2., 8.1, 8.9. 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

рукопис 

монографії 

квітень 

2016 

квітень 

2016 

Кравченко І.С., 

старший викладач 

кафедри, к.ю.н. 

Зеленський Є.С., 

Кравченко І.С. 

Адміністративна 

діяльність 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

запобігання 

вчинення 

адміністративних 

правопорушень 

дітьми 

Переліку 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

адміністративної 

діяльності ОВС 

Національної поліції 

щодо запобігання 

вчинення 

адміністративних 

правопорушень 

дітьми : монографія / 

Є.С. Зеленський, 

І.С. Кравченко. – 

Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ. – 

2016. – 154 с. 

2.5 Дії працівників 

державної 

міграційної служби 

під час 

провадження у 

справах про 

адміністративні 

правопорушення 

розділ 4.1. п.9 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р. 

 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

методичні 

рекомендації 

квітень 

2016 

квітень 

2016 

Голобородько 

Д.В. 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Дії працівників 

Державної 

міграційної служби 

України під час 

провадження в 

справах про 

адміністративні 

правопорушення: 

Методичні 

рекомендації / Д.В. 

Голобородько. – 

Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський 



 

 

 29 

№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

державний 

університет 

внутрішніх справ, 

2016. – 69 с. 

2.6 Програмування 

протидії 

злочинності на 

регіональному 

рівні: теоретична 

модель комплексної 

програми 

загально 

університетська 

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. 

відділ 

організації 

наукової роботи 

рукопис 

монографії 

квітень 

2016 

- Титаренко О.О., 

начальник відділу, 

к.ю.н., доц. 

Не виконано 

(у зв’язку з 

переходом виконавця 

на службу до ГУ НП) 

2.7 Кримінально-

правова політика 

України на шляху 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

кримінально-

правових 

аналітичний 

звіт 

квітень 

2016 

квітень 

2016 

Рижков Е.В., 

завідувач 

кафедри,  

Рижков Е.В., 

Хорошун О.В., 

Юнацький О.В. та ін.  
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

інтеграції до ЄС дисциплін к.ю.н., доцент 

Хорошун О.В.,  

доцент кафедри,  

к.ю.н. 

 Юнацький О.В.,  

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

Телійчук В.Г.,  

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

Курта Є.О.,  

доцент кафедри,  

к.ю.н., доцент 

Кримінально-правова 

політика України на 

шляху інтеграції до 

ЄС / аналітичний 

звіт. – 

Дніпропетровськ, 

ДДУВС, 2016. – 13 с. 

2.8 Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження, які 

застосовуються 

слідчими 

Національної 

поліції 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

кафедра 

кримінального 

процесу 

рукопис 

навчального 

посібника 

квітень 

2016 

квітень 

2016 

Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

Сліпченко В.І. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження, які 

застосовуються 

слідчими 

Національної поліції / 

В.І. Сліпченко: 

[навчальний 

посібник]. 2016, 

ДДУВС. – 84 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.9 Адміністративно-

правове 

регулювання 

надання приватних 

охоронних послуг 

розділ 4.1. п. 6 

плану роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

п. 8.1 Переліку 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

рукопис 

монографії 

травень 

2016 

травень 

2016 

Миронюк Р.В., 

професор 

кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

Миронюк Р.В. 

Адміністративно-

правове регулювання 

надання приватних 

охоронних послуг: 

монографія / 

Р.В. Миронюк, 

Дніпропетровськ, 

ЛІРА ЛТД, 2016 – 

146 с. 

2.10 Гарантії 

охоронюваної 

законом таємниці у 

кримінальному 

процесі 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кафедра 

кримінального 

процесу 

рукопис 

монографії 

травень 

2016 

березень 

2016 

Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, 

к.ю.н., доц. 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Гарантії 

охоронюваної 

законом таємниці у 

кримінальному 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

процесі» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС,  протокол 

від 24.03.2016 №7) 

2.11 Взаємодія слідчих 

та оперативних 

підрозділів 

Національної 

поліції під час 

протидії злочинам у 

сфері державних 

закупівель 

п. 4.1.8 плану 

роботи кафедри на 

2015-2016 н.р., 

п.10 Переліку 

загальнокафедр. тем 

наукових 

досліджень ДДУВС 

на 2015-2019 рр., 

затверджених 

12.02.15 р. п. 7.18 

додатку 7 наказу 

МВС України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної 

техніки 

монографія травень 

2016 

травень 

2016 

Єфімов В.В., 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри 

Дараган В.В., 

к.ю.н., 

доцент кафедри 

Часова Т.О., 

ад’юнкт кафедри 

 

Взаємодія слідчих та 

оперативних 

підрозділів 

Національної поліції 

під час протидії 

злочинам у сфері 

державних 

закупівель / 

монографія. – Дн.: 

ДДУВС, 2016. – 

205 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2.12 Практикум зі 

складання 

процесуальних 

документів 

загально 

університетська 

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 

рукопис 

навчального 

посібника 

травень 

2016 

травень 

2016 

Сліпченко В.І., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Рогальська В.В., 

заст. начальника 

кафедри, к.ю.н. 

Солдатенков О.А., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Черняк Н.П.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Літвінов В.В., 

старший викладач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Бойко А.П. 

Практикум зі 

складання 

процесуальних 

документів: 

навчальний посібник: 

[О.П. Бойко, А.Г. 

Гаркуша, А.В. 

Захарко, В.В. 

Литвинов, В.В. 

Рогальська, В.І. 

Сліпченко, О.А. 

Солдатенко, 

Н.П.Черняк]; за заг. 

ред. В.І. Сліпченка: 

Навчальний 

посібник.- Дніпро: 

Вид-во, 2016.- 279 с. 

2.13 Правоохоронна 

діяльність в Україні 

та Німеччині 

(порівняльно-

правове 

дослідження) 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

рукопис 

монографії 

червень 

2016 

червень 

2016 

Кучук А.М., 

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Григоренко І.А., 

к.ю.н. 

Правоохоронна 

діяльність України та 

Німеччини 

(порівняльно-правове 

дослідження) / І.А. 

Григоренко, А.М. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кучук. –  

Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. – 

174 с. 

2.14 Особливості 

оформлення 

Національною 

поліцією матеріалів 

ДТП  

без потерпілих 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 

25.05.2011 № 480-р 

«Про схвалення 

Стратегії 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху в Україні на 

період до 2015 

року» 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

методичні 

рекомендації 

жовтень 

2016 

жовтень 

2016 

Гаркуша В.В., 

заступник 

начальника 

кафедри, к.ю.н. 

Особливості 

оформлення 

Національною 

поліцією матеріалів 

ДТП без потерпілих / 

В.В. Гаркуша, О.М. 

Кучеренко //  

методичні 

рекомендації. – 

Дніпро: Дніпроп. 

держ. у-нт внутр. 

справ, 2016 – 30 с. 

2.15 Теоретичні засади 

експертного 

забезпечення 

досудового 

розслідування 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

рукопис 

монографії 

жовтень 

2016 

грудень 

2016 

Пиріг І.В., 

професор 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Теоретичні засади 

експертного 

забезпечення 

досудового 

розслідування» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

№4/1 від 22.12.2016)  

2.16 Протидія 

незаконним 

заволодінням 

транспортними 

засобами 

(криміналістичний 

аспект) 

загально 

університетська 

тема наукового 

дослідження 

«Теорія і практика 

застосування 

кримінально-

правових та 

кримінально-

процесуальних 

норм, 

кримінологічних, 

криміналістичних 

заходів протидії 

злочинності в 

Україні органами 

внутрішніх справ» 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

монографія листопад 

2016 

листопад 

2016 

Христов О.Л., 

доцент кафедри, 

к.ю.н. 

Протидія незаконним 

заволодінням 

транспортними 

засобами 

(криміналістичний 

аспект): монографія / 

О.Л. Христов. – 

Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. 

справ, 2016. – 176 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0112U003551), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

2.17 Методика 

розслідування 

крадіжок, вчинених 

на території 

садівницьких 

товариств і дачних 

кооперативів 

загально 

університетська 

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 

монографія листопад 

2016 

листопад 

2016 

Пиріг І.В., 

професор 

кафедри, к.ю.н., 

доцент; кол. 

авторів 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Методика 

розслідування 

крадіжок, вчинених 

на території 

садівницьких 

товариств і дачних 

кооперативів» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол 

№4/1 від 22.12.2016) 

2.18 Оперативно-

розшукова протидія 

розбійним нападам 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

рукопис 

монографії 

листопад 

2016 

грудень 

2016 

Телійчук В.Г., 

доцент кафедри, 

 к.ю.н., с.н.с., 

доцент 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Оперативно-

розшукова протидія 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 розбійним нападам» 

(рекомендовано ВР 

ДДУВС, протокол від 

22.12.2016 № 4/1) 

2.19 Зразки протоколів 

про 

адміністративне 

правопорушення, 

складення яких 

підвідомче 

працівникам 

підрозділів 

Національної 

поліції 

п. 8.1 Переліку 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

практичний 

посібник 

листопад 

2016 

листопад 

2016 

Мінка Т.П.,  

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

доцент, колектив 

кафедри  

Зразки протоколів 

про адміністративні 

правопорушення, 

складання яких 

підвідомче 

Національній поліції : 

практич. посіб. / 

Т.П. Мінка, Р. В. 

Миронюк, В. А. 

Глуховеря та ін. – Х. : 

Право, 2016. – 180 с. 

2.20 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 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

науково-

практичний 

коментар 

листопад 

2016 

- Мінка Т.П.,  

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

доцент, колектив 

кафедри 

Перенесено з дозволу 

ректора на березень 

2017 року (доповідні 

від 10.11.2016 р.) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2.21 Адміністративна 

відповідальність за 

спричинення 

дорожньо-

транспортної 

пригоди 

п. 8.6, 8.7 Переліку 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

рукопис 

монографії 

листопад 

2016 

грудень 

2016 

Гаркуша В.В., 

заступник 

начальника 

кафедри, к.ю.н. 

Підготовлено 

рукопис монографії 

«Адміністративна 

відповідальність за 

спричинення 

дорожньо-

транспортної 

пригоди» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол 

№4/1 від 22.12.2016) 

2.22 Збірник 

законодавчих та 

нормативно-

правових 

документів з 

інформаційного 

забезпечення 

діяльності 

Національної 

поліції 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

інформатики та 

інформаційних 

технологій в 

діяльності ОВС 

збірник листопад 

2016 

листопад 

2016 

Вишня В.Б.,  

професор 

кафедри, д.т.н., 

професор 

Мірошниченко 

В.О., 

доцент кафедри, 

к.т.н.  

Косиченко О.О., 

доцент кафедри, 

к.т.н., доцент 

Прокопов С.О.,  

ст. викладач 

кафедри 

Збірник законодавчих 

та нормативно-

правових документів 

з інформаційного 

забезпечення 

діяльності 

Національної 

поліції. – Д.: ДДУВС, 

2016. – 476 с. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комісаров О.Г., 

начальник 

кафедри тактико-

спеціальної 

підготовки, д.ю.н., 

професор 

2.23 Протидія 

оперативно-

розшуковими 

заходами окремим 

видам 

кримінальних 

правопорушень 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спеціальної 

техніки 

методичні 

рекомендації 

листопад 

2016 

листопад 

2016 

Шинкаренко І.Р., 

професор 

кафедри, к.ю.н., 

професор; 

колектив авторів 

Протидія оперативно-

розшуковими 

заходами окремим 

видам кримінальних 

правопорушень, 

Дніпро: ДДУВС, 

2016. – 261 с. 

2.24 Адміністративно-

юрисдикційна 

діяльність органів 

Національної 

поліції 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

навчальний 

посібник 

грудень 

2016 

грудень 

2016 

Мінка Т.П., 

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

доцент; колектив 

кафедри 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника 

«Адміністративно-

юрисдикційна 

діяльність органів 

Національної поліції» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№4/1 від 22.12.2016) 

2.25 Адміністративний 

процес (2 видання) 

план роботи 

кафедри на 2015-

2016 н.р. 

кафедра 

адміністративно

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

навчальний 

посібник 

грудень 

2016 

грудень 

2016 

Мінка Т.П., 

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

доцент; колектив 

кафедри 

Підготовлено 

рукопис навчального 

посібника 

«Адміністративний 

процес (2 видання)» 

(рекомендовано до 

друку вченою радою 

ДДУВС, протокол 

№4/1 від 22.12.2016) 

Розділ 3. Дисертаційні дослідження 

Написання докторських дисертацій 

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

3.1 Адміністративно-

правові засади 

організації 

діяльності науково-

дослідних установ в 

Україні 

 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 

кафедра 

адміністра-

тивного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

докторська 

дисертація 

березень 

2016 

березень 

2016 

Манжула А.А., 

докторант, к.ю.н., 

доцент 

 

науковий 

консультант – 

д.ю.н., професор  

Лошицький М.В. 

Захищена в 2016 році 

в ХНУВС 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3.2 Адміністративно-

правове 

регулювання 

поліцейської 

діяльності в Україні 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

відділ 

докторантури, 

ад’юнктури 

(аспірантури) 

докторська 

дисертація 

травень 

2016 

травень 

2016 

Кобзар О.Ф., 

начальник відділу 

докторантури, 

ад’юнктури 

(аспірантури), 

к.ю.н. 

 

науковий 

консультант – 

д.ю.н., професор  

Лошицький М.В. 

Захищена в 2016 році 

в ДДУВС 

3.3 Державна 

антикорупційна 

політика в Україні 

 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

адміністративно-

го права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

докторська 

дисертація 

грудень 

2016 

- Ростовська К.В.,  

докторант, к.ю.н. 

 

науковий 

консультант – 

д.ю.н., доцент 

Мінка Т.П.  

 

Захист заплановано 

на 2017 рік 

Написання кандидатських дисертацій  
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення 

3.4 Охоронні трудові 

правовідносини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загально-

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосуваня» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затвердженої 

28.05.2012 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

кандидатська 

дисертація 

лютий 

2016 

лютий 

2016 

Черноп’ятов С.В., 

здобувач 

 

науковий 

керівник – д.ю.н., 

професор, 

професор кафедри 

трудового права і 

права соціального 

забезпечення 

Київського 

національного 

університету імені 

Т.Г. Шевченка 

Щербина В.І. 

 

Захист відбувся в 

ДДУВС у 2016 році 

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

3.5 Дисциплінарне 

провадження в 

органах 

прокуратури 

України 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

кандидатська 

дисертація 

вересень 

2016 

вересень 

2016 

Глуховеря О.В., 

аспірант заочної 

форми навчання 

 

науковий 

керівник – д.ю.н., 

доцент Мінка Т.П.  

 

Захищена в 2016 році 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

3.6 Адміністративна 

діяльність 

кримінальної 

міліції у справах 

дітей 

 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр. 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

кандидатська 

дисертація 

вересень 

2016 

- Зеленський Є.С., 

ад’юнкт денної 

форми навчання 

 

науковий 

керівник – 

к.ю.н., доцент  

Кравченко І.С. 

Захист планується в 

2017 році 

3.7 Судові акти в 

адміністративному 

процесі України 

загально 

університетська тема 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

кафедра 

адміністративног

о права, процесу 

та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

кандидатська 

дисертація 

жовтень 

2016 

- Любович В.Ю., 

здобувач 

 

науковий 

керівник – д.ю.н., 

доцент 

Мінка Т.П. 

 

Захист планується в 

2017 році 

3.8 Скорочене 

провадження в 

загально 

університетська тема 

кафедра 

адміністратив-

кандидатська 

дисертація 

листопад

2016 

- Кузнєцов Д.В., 

здобувач 

Захист планується в 

2017 році 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

адміністративному 

судочинстві 

України 

наукового 

дослідження 

«Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

(державний 

реєстраційний номер 

0112U003550), 

затверджена 

28.05.2012 р. 

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

 

науковий  

керівник – д.ю.н., 

доцент 

Мінка Т.П. 

 

3.9 Адміністративно-

правові засади 

діяльності 

підрозділів 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

МВС України 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

кандидатська 

дисертація 

листопад

2016 

- Давидов Р.М., 

ад’юнкт заочної 

форми навчання  

 

науковий 

керівник – к.ю.н., 

доцент 

Голобородько Д.В

. 

 

Захист заплановано 

на 2017 рік 

3.10 Адміністративно-

правові засади 

організації 

практичної 

підготовки слухачів 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

кандидатська 

дисертація 

грудень 

2016 

- Андрєєв А.В., 

 аспірант заочної 

форми навчання  

 

науковий 

Захист планується в 

2017 році 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

та курсантів ВНЗ 

МВС України 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

діяльності ОВС керівник – д.ю.н., 

професор 

Приймаченко Д.В. 

 

 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право   

3.11 Регіональна модель 

запобігання 

наркозлочинності  

(за матеріалами 

Дніпропетровської 

області) 

 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

кандидатська 

дисертація 

червень 

2016 

- Рашевський С.П., 

ад’юнкт денної 

форми навчання 

  

науковий 

керівник – к.ю.н., 

доцент 

Шалгунова С.А. 

 

Рекомендовано до 

захисту 02.07.2016 

протокол № 2 

міжкафедрального 

семінару 

3.12 Кримінальна 

відповідальність за 

хуліганство, 

пов’язане з опором 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

кандидатська 

дисертація 

грудень 

2016 

- Галемін О.А., 

ад’юнкт заочної 

форми навчання  

 

Рекомендовано до 

захисту 02.07.2016 

протокол № 2 

міжкафедрального 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

представникові 

влади або 

представникові 

громадськості, який 

виконує службові 

обов’язки з 

охорони 

громадського 

порядку 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

науковий 

керівник – к.ю.н., 

доцент 

Шаблистий В.В. 

 

семінару 

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

3.13 Гласність і 

таємниця у 

кримінальному 

процесі України 

 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

кримінального 

процесу 

кандидатська 

дисертація 

травень 

2016 

- Лозовський К.І., 

Здобувач 

 

науковий 

керівник – к.ю.н., 

доцент 

Сліпченко В.І. 

Не  виконано 

(відрахований з числа 

здобувачів ДДУВС у 

зв’язку з несплатою 

освітньої послуги, 

наказ від 11.11.2016 

№ 644) 

3.14 Криміналістична 

характеристика та 

особливості 

розслідування 

хуліганства, 

вчиненого групою 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

кандидатська 

дисертація 

листопад

2016 

листопад 

2016 

Очеретяний М.А., 

аспірант заочної 

форми навчання  

 

науковий 

керівник – д.ю.н., 

Захист відбувся в 

2016 році 



 

 

 47 

№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

осіб 

 

2015-2019 рр., 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

професор 

Чаплинський К.О. 

3.15 Криміналістична 

характеристика та 

особливості 

розслідування 

незаконних 

заволодінь 

транспортними 

засобами, вчинених 

організованими 

групами 

Перелік 

пріоритетних 

напрямів наукового 

забезпечення 

діяльності ОВС 

України на період 

2015-2019 рр. 

затверджених 

наказом МВС 

України від 

16.03.2015 р. № 275 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

кандидатська 

дисертація 

листопад

2016 

листопад 

2016 

Лютий В.В., 

аспірант заочної 

форми навчання  

 

науковий 

керівник – д.ю.н., 

професор 

Чаплинський К.О. 

Захист відбувся в 

2016 році 

3.16 Спрощене 

провадження на 

основі судового 

компромісу в 

кримінальному 

процесі України 

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 

листопад

2016 

- Калиниченко 

А.О., аспірант 

заочної форми 

навчання 

 

науковий 

керівник –   

к.ю.н., доцент 

Сербін М.М. 

Захист планується в 

2017 році 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів) 

Діяльність наукових гуртків кафедр університету 

4.1 Діяльність 

наукового гуртка 

кафедри 

господарсько-

правових дисциплін 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016  

Щербина Є.М.,  

старший викладач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

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 

2016 

Орлова О.О., 

доцент кафедри, 

 к.ю.н., доцент 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.3 Діяльність 

наукового гуртка 

«Актуальні 

проблеми 

конституційного та 

адміністративного 

права» 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

загальноправови

х дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Наливайко Л.Р., 

завідувач 

кафедри, 

д.ю.н., професор 

 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.4 Діяльність 

наукового гуртка 

«Актуальні 

проблеми 

лінгвокраїно-

знавства» кафедри 

мовної підготовки 

план роботи 

наукового гуртка 

(посеместровий) 

кафедра мовної 

підготовки 

тематичні 

засідання 

січень-грудень 2016  Поповський А.М, 

професор 

кафедри,  

д.філол.н. 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4.5 Діяльність 

наукового гуртка 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

план роботи 

наукового гуртка 

(посеместровий) 

 

кафедра 

філософії та 

політології 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Головіна О.В., 

доцент кафедри 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.6 Діяльність 

наукового гуртка 

кафедри  соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

план роботи 

наукового гуртка 

(посеместровий) 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Марченко О.В., 

завідувач 

кафедри, 

д.філос.н. 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

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 

2016 

Круглова О.О., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.8 Діяльність 

наукового гуртка 

кафедри цивільно-

правових дисциплін 

«Цивіліст» 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Мудрецька Г.В., 

викладач кафедри, 

к.ю.н. 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.9 Гурток кафедри 

кримінального 

процесу 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

(посеместровий) 

кафедра 

кримінального 

процесу 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Черняк Н.П., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

4.10 Діяльність 

наукового гуртка 

кафедри 

план роботи 

наукового гуртка 

кафедри 

кафедра 

інформатики та 

інформаційних 

тематичні 

засідання 

січень – грудень 

2016 

Косиченко О.О., 

доцент кафедри, 

к.т.н., доцент 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

інформатики та 

інформаційних 

технологій  в 

діяльності ОВС 

(посеместровий) технологій  в 

діяльності ОВС 

2015-2016 н.р.) 

4.11 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 

2016 

Бідняк Г.С., 

старший викладач 

кафедри 

Виконано (звіт про 

діяльність наукового 

гуртка за ІІ семестр 

2015-2016 н.р.) 

Участь у конкурсах наукових робіт 

4.12 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

загальноправови

х дисциплін 

 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Наливайко Л.Р., 

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

проф. 

 

Наукова робота 

Романов М.Ю. 

отримала диплом III 

ступеню  

 

 

4.13 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

філософії та 

політології 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Кузьменко В.В., 

д.філ.н., проф., 

зав. кафедри 

1 наукова робота 

Фоменкова К.С. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

4.14 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

цивільного 

права та процесу 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Миронюк С.А., 

к.ю.н., доцент 

кафедри 

 

 

 

1 наукова робота 

Волошина Г.Ю. 

 

4.15 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

адміністративног

о права, процесу 

та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

конкурсна 

робота 

січень-лютий 2016 Мінка Т.П., 

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

доцент 

Наукова робота 

Євпак М.О. 

відзначена дипломом  

 

4.16 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

 

конкурсна 

робота 

січень-лютий 2016 Чаплинський 

К.О., 

начальник 

кафедри, д.ю.н., 

професор 

1 наукова робота 

Джеглава М.В. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

4.17 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Шаблистий В.В., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

 

1 наукова робота 

Фоменкова К.С. 

4.18 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

соціально 

гуманітарних 

дисциплін 

 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Марченко О.В., 

завідувач 

кафедри, 

д.філос.н. 

1 наукова робота 

Лук’яненко Т.В.  

4.19 Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

 

конкурсна 

робота 

січень - лютий 2016 Кучук А.М.,  

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

1 наукова робота 

Тищенко І.О. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гуманітарних наук 

у 2015‒2016 н.р. 

4.20 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

наказ МОН України 

від 13.10.2105 № 

1079   

кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін 

 

 

 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 

2016 

Рижков Е.В.,  

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент. 

2 наукові роботи 

Авдієнко В.В.  

Ковальова Ю.О. 

4.21 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 

 2015‒2016 н.р. 

кафедра 

загальноправови

х дисциплін 

 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

професор 

 

5 наукових робіт 

Южека Р.С. 

Комлєва О.С. 

Романов М.Ю. 

Євпак  М.Ю. 

Конова О.М. 

 

4.22 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

план роботи 

кафедри на 

 2015‒2016 н.р. 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Шаблистий В.В., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

3 наукові роботи 

Авдієнко В.В. 

Бурнос О.О. 

Касько К.О. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

присвяченому Дню 

науки 

4.23 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 

2015–2016 н.р. 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Гринчак М.О., 

доцент кафедри, 

к.і.н. 

2 наукові роботи 

Нестерова К.Ю. 

Ковальова Ю.О. 

4.24 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра 

загальноправови

х дисциплін 

 

конкурсна 

робота 

лютий – травень 

2016 

Наливайко Л.Р.,  

завідувач 

кафедри,  

д.ю.н., професор 

 

Наукова робота 

Орєшкової А.Ф. посіла 

І місце 

4.25 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра  

кримінального 

процесу 

 

конкурсна 

робота 

лютий – травень 

2016 

Сліпченко В.І.,  

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Рогальська В.В., 

заст. начальника 

кафедри, 

к.ю.н. 

Черняк Н.П., 

13 наукових робіт 

Самойленко О.О. 

Альошин В.С. 

Компанієць Ю.В. 

Єфремов Б.Ю. 

Фоменкова К.С. 

Тищенко І.О. 

Коляда А.Ю. 

Кравченко П.В. 

Штиря О.Д. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Карпенко О.С. 

Гузема В.І. 

Любова Н.В. 

Цветкова О.О. 

4.26 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра 

кримінального 

права та 

кримінології 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Шаблистий В.В., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

Наукова робота 

Авдієнка В.В. посіла 

ІІІ місце 

4.27 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра 

криміналістики, 

судової 

медицини та 

психіатрії 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Плетенець В.М.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент 

Бідняк Г.С., 

старший викладач 

кафедри 

5 наукових робіт 

Джеглава М.В. 

Альошин В.С. 

Фоменкова К.С. 

Гринько В.П. 

Андрієнко Я.С. 

4.28 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

2015–2016 н.р. 

кафедра 

цивільного 

права та процесу 

 

 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 

2016 

Коваленко А.В., 

начальник 

кафедри, к.ю.н., 

доцент 

 

Нестерцова-

Собакарь О.В., 

к.ю.н., доцент 

2 наукові роботи 

Бакало В.О. 

Кононенко Є.Ю. 

 

 
 

Наукова робота 

Зеленіна М.В. посіла 

ІІІ місце 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.29 Участь у конкурсі 

наукових робіт 

курсантів, 

студентів і слухачів 

вищих навчальних 

закладів МВС 

України у 2016 році 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 

2016 

Мінка Т.П., 

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

доцент 

Наукова робота 

Токарчук Ю.А. посіла 

ІІІ місце 

4.30 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра 

філософії та 

політології 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Недря К.М., 

доцент кафедри, 

к.і.н. 

11 наукових робіт 

Безкоровайний М.В. 

Єрмолено А.Р. 

Райна К.Д. 

Білова К.О. 

Гордієнко Д.О. 

Гринько В.П. 

Наливайченко А.А. 

Ошовська В.В. 

Станчева Є.І. 

Цимбал В.В. 

Чередніченко О.С. 

4.31 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 

 2015–2016 н.р. 

кафедра 

адміністратив-

ного права, 

процесу та 

адміністративної 

діяльності ОВС 

 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Мінка Т.П., 

завідувач 

кафедри, д.ю.н., 

доцент 

 

3 наукові роботи 

Євпак М.О. 

Токарчук Ю.А. 

Кононенко Є.Ю. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.32 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 

2015–2016 н.р. 

кафедра 

цивільного 

права та процесу 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Коваленко А.В., 

начальник 

кафедри, 

к.ю.н., доцент 

1 наукова робота 

Волошина Г.Ю. 

4.33 Участь в 

університетському 

конкурсі на кращу 

наукову роботу 

серед курсантів, 

студентів і 

слухачів, 

присвяченому Дню 

науки 

п. 4.1.12.   

плану роботи 

кафедри на 

2015–2016 н.р. 

кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплін 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 2016 Свистун Л.Я.,  

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент  

Нестерцова-

Собакарь О.В., 

доцент кафедри, 

к.ю.н., доцент  

 

3 наукові роботи 

Зєлєніна М.В. 

Місюра І.О. 

Литвищенко О.С. 

4.34 Участь в 

університетському 

конкурсі наукових 

робіт серед 

курсантів, 

студентів та 

слухачів ДДУВС, 

присвяченому Дню 

науки 

план роботи 

кафедри на 2015–

2016 н.р. 

кафедра 

господарсько-

правових 

дисциплін 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 

2016 

Золотухіна Л.О., 

завідувач 

кафедри, к.ю.н., 

доцент  

 

 

1 наукова робота 

Южека Р.С. 
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№  

з/п 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник 

та підстави НД і 

ДКР 

Заклади, які брали 

участь у 

розробленні НД  і 

ДКР, форма 

кооперативної 

роботи 

Передба-

чена форма 

реалізації 

НД і ДКР 

Термін проведення 

НД і ДКР (місяць, рік) 
Керівники та 

виконавці, 

їх посади, наукові 

ступені та вчені 

звання 

Примітка 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.35 Участь в 

університетському 

конкурсі наукових 

робіт серед 

курсантів, 

студентів та 

слухачів ДДУВС, 

присвяченому Дню 

науки 

п. 4.1.27. плану 

роботи кафедри на 

2015–2016 н.р. 

кафедра 

оперативно-

розшукової 

діяльності та 

спец техніки 

конкурсна 

робота 

лютий – квітень 

2016 

Шинкаренко І.Р., 

професор 

кафедри, 

к.ю.н., професор  

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  

Кисельов А.О., ст. 

викладач кафедри, 

к.ю.н.  

1 наукова робота 

Голубицький Я.В. 

 

 

 

Ректор 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ         В.А. Глуховеря 


