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З В І Т 

про роботу Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх 

справ у 2017–2018 навчальному році  

 

Робота Вченої ради університету в 2017-2018 навчальному році 

проводилась згідно із Законом України «Про вищу освіту», нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ 

України, Статутом університету та Положенням про Вчену раду. 

Станом на 27 червня 2018 року в складі Вченої ради працює 31 особа.  

За звітний період (з вересня 2017 року по червень 2018 року) відбулось 12 

засідань Вченої ради, проведених відповідно до Плану роботи на 2017-2018 

навчальний рік, згідно з яким передбачено та розглянуто 28 планових питань. 

Окрім запланованих питань у зазначений період заслухано ще 65 питань, 

а саме: навчально-методичного напряму, зокрема, які стосуються розвитку й 

удосконалення роботи в навчальних підрозділах університету, наукового, 

виховного, фінансово-господарського, організаційно-кадрового, а також 

питання щодо рекомендації до друку, про присвоєння вчених звань тощо.  

Серед основних напрямів роботи Вченої ради у звітному періоді можна 

виокремити такі. 

Навчально-методичний напрям роботи Вченої ради, до якого 

належить розгляд питань про стан і вдосконалення діяльності навчальних 

підрозділів, затвердження та внесення змін до навчальних планів, схвалення 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів тощо. З вересня 2017 

року було розглянуто 18 питань.  

Зокрема було затверджено положення, які регулюють провадження 

навчального процесу в університеті: оновлене Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

університету, Положення про Херсонський факультет університету, Положення 

про забезпечення академічної доброчесності в університеті, оновлений 

навчальний план слухачів школи педагогічної майстерності «Акме» та 

навчально-методичну документацію з навчальних дисциплін, про науково-

дослідну лабораторію з проблемних питань кримінального аналізу, про центр 

моніторингу кіберпростору, про науково-дослідну лабораторію з проблемних 

питань протидії наркозлочинності навчально-наукового інституту заочного та 

дистанційного навчання, про організацію та проведення ситуативного 

комплексного практичного заняття, про порядок вільного вибору навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти, про планування роботи та звітування 

науково-педагогічних працівників університету.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» розглянуто питання про 

стан внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, схвалено Концепцію 

освітньої діяльності університету з підготовки кадрів для підрозділів протидії 

наркозлочинності Національної поліції. 
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За звітний період Вченою радою опрацьовано питання, що стосуються 

розвитку й удосконалення роботи в навчальних структурних підрозділах 

університету і є особливо важливими, зокрема про зміну графіка навчального 

процесу на денній формі навчання у 2 семестрі 2017-2018 н.р., організацію 

освітнього процесу у 2017-2018 н.р. та його методичне забезпечення, 

затвердження акредитаційних справ та ліцензійних справ Херсонського 

факультету та центру первинної професійної підготовки «Академія поліції», 

затвердження акредитаційної справи спеціальності (напряму підготовки) 

6.030402 «Правоохоронна діяльність» Херсонського факультету, результати 

проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічного складу 

університету за результатами 2017-2018 н.р., про навчально-методичну раду 

організацію навчання здобувачів вищої освіти з питань безпеки 

життєдіяльності, про педагогічну раду Одеського державного центру первинної 

професійної підготовки «Академія поліції», про методичні комісії Одеського 

центру первинної підготовки «Академія поліції», про педагогічну раду центру 

первинної професійної підготовки на базі Херсонського факультету, про 

методичні комісії центру первинної професійної підготовки на базі 

Херсонського факультету, затвердження професійної програми підвищення 

кваліфікації поліцейських підрозділів протидії наркозлочинності, затвердження 

професійної програми підвищення кваліфікації поліцейських підрозділів 

захисту економіки.  

За результатами обговорення питань відповідно до ухвалених рішень 

Вченої ради визначено подальші заходи, які спрямовано на покращання та 

удосконалення діяльності структурних підрозділів університету, зокрема 

ефективності підготовки фахівців на факультетах університету. 

Вченою радою та керівництвом університету визнано, що робота 

університету у даному напрямі в цілому відповідає вимогам МВС України, 

проте потребує її подальшого вдосконалення.  

Перед Вченою радою порушувались клопотання щодо представлення 

кандидатур із числа курсантів та студентів університету на здобуття 

академічних стипендій. На виконання ухвалених рішень Вченої ради 

навчально-методичним відділом у визначені терміни підготовлено та вчасно 

направлено до відповідних органів державно-виконавчої влади необхідні 

документи щодо поданих кандидатур. 

Окреме і важливе місце у діяльності Вченої ради займають питання щодо 

стану та покращання науково-дослідної діяльності університету. 

З вересня 2017 року Вченою радою заслухано 6 питань щодо стану та 

подальшого вдосконалення наукового напряму роботи університету: 

- про стан науково-педагогічної діяльності факультетів; 

- про виконання планів науково-дослідної роботи, редакційно-видавничої 

діяльності та впровадження результатів науково-дослідної роботи за 

підсумками роботи університету у 2017 році та затвердження проектів 

відповідних планів на 2018 рік; 

- про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічного 

складу університету; 
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- про затвердження положень, що регламентують роботу відділу 

організації наукової роботи університету ; 

- про результати проведення рейтингового оцінювання наукової діяльності 

науково-педагогічного складу університету за результатами 2017 року; 

- про внесення змін до Положення про рейтингове оцінювання 

результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та 

структурних підрозділів університету. 

Також постійно розглядаються питання про затвердження та уточнення 

тем дисертаційних досліджень та призначення наукових керівників 

(консультантів).  

На дванадцяти засіданнях Вченої ради розглянуто питання про 

затвердження індивідуальних планів наукової роботи. Розглянуто та 

затверджено 2 теми докторської та 41 тема кандидатських дисертацій.  

Перелік наукових праць свідчить про реалізацію наукових здобутків та 

досліджень працівників університету. Так Вченою радою рекомендовано до 

друку 21 видання, серед яких: 5 монографій, 16 видань навчально-методичного 

характеру. 

Організаційно-кадровий напрям. З вересня 2017 року заслухано 31 

організаційно-кадрове питання, серед яких: про зміни у складі Вченої ради, 

призначення на посаду завідувачів кафедр, про підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічного складу університету, про перейменування 

науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності 

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання в науково-

дослідну лабораторію з проблемних питань протидії наркозлочинності 

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, про 

утворення структурного підрозділу: Центр первинної професійної підготовки 

Херсонського факультету, про перейменування структурного підрозділу, 

зарахування до докторантури та ад’юнктури, переведення і відрахування з 

докторантури та ад’юнктури університету тощо.  

На виконання рішень Вченої ради про переведення та відрахування з 

докторантури та ад’юнктури університету відповідальними особами відділу 

кадрового забезпечення та докторантури та ад’юнктури підготовлено необхідні 

накази (відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних та 

наукових кадрів у вищих навчальних закладах системи МВС України). 

Протягом звітного періоду відбувалися зміни у складі Вченої ради, які 

затверджено відповідними наказами. Відомості про діючий склад Вченої ради 

розміщено на веб-сайті університету та в разі необхідності оновлюється. 

Є підстави вважати роботу Вченої ради за звітний період задовільною.  

Водночас слід звернути увагу на своєчасність подання інформації про 

виконання рішень Вченої ради. 

 

Учений секретар 

секретаріату Вченої ради 

полковник поліції  М.М. Ісаєнко 
 


