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Звіт про роботу  

Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ  

у 2019–2020 навчальному році  

 

Робота Вченої ради університету в 2019-2020 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. 

Насамперед слід зауважити, що відповідно ч. 3 до ст. 36 Закону України 

«Про вищу освіту» таємним голосуванням із числа членів вченої ради закладу 

вищої освіти на строк діяльності вченої ради було обрану голову вченої ради. 

Станом на 2 липня 2020 р. в складі Вченої ради працює 34 особи. Водночас, 

зважаючи на організаційно штатні зміни необхідно внести корективи до складу 

Вченої ради. 

За звітний період (з вересня 2019 року по липень 2020 року) відбулось 15 

засідань Вченої ради, проведених відповідно до Плану роботи на 2019-2020 

навчальний рік, згідно з яким передбачено 23 та розглянуто 20 питань. У зв’язку 

із запровадженням карантинних заходів не розглянуто три питання (про 

підсумки практичної підготовки курсантів, про стан науково-педагогічної 

діяльності факультетів, про схвалення Плану основних заходів університету на 

2020-2021 навчальний рік), які пропонується обговорити в наступному 

навчальному році. 

Окрім запланованих питань у зазначений період заслухано ще 77 питань, а 

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

удосконалення роботи в навчальних підрозділах університету, наукового, 

фінансово-господарського, організаційно-кадрового, а також питання щодо 

рекомендації до друку, про присвоєння вчених та почесних 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 2019 року було 

розглянуто 25 питань.  

Зокрема було затверджено положення про структурні підрозділи 

університету та внесено зміни до положень, які пов’язані з організацією освітньої 

діяльності в університеті. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

розглянуто питання про стан внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  
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Було реалізовано рекомендації, викладені в листі Міністерства освіти і 

науки України №1/9-154 від 11 березня 2020 р. Зокрема внесено зміни в 

організацію проведення занять зі здобувачами вищої освіти за допомогою 

дистанційних технологій. Було обговорено та затверджено Порядок 

дистанційної роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

в університеті, Порядок про складання поточного та семестрового контролю із 

застосуванням дистанційних технологій навчання здобувачів вищої освіти в 

університеті, Положення про післядипломну освіту поліцейських з 

використанням технологій дистанційного навчання в університеті. Також з 

урахуванням епідеміологічної ситуації Вченою радою опрацьовано питання, що 

стосуються внесення змін до графіку організації навчального процесу здобувачів 

вищої освіти. Слід відзначити високу якість матеріалів, які подаються на 

розгляд Вченої ради навчально-методичним відділом. 

Важливе місце у діяльності Вченої ради займають питання щодо стану 

науково-дослідної діяльності університету. 

Із вересня 2020 року Вченою радою заслухано 13 питань щодо подальшого 

вдосконалення наукової роботи. Зокрема вперше порушувалися питання 

проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації відповідно до 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167. На виконання Плану заходів щодо усунення порушень, виявлених комісією 

МВС в університеті у період з 26 листопада по 3 грудня 2019 р., 5 разів 

обговорювалися питання роботи аспірантури та докторантури університету. Слід 

зауважити, що відповідно до п. 5 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 р. № 261, науково-методичне забезпечення та організацію 

діяльності аспірантури і докторантури здійснює вчена рада закладу вищої освіти. 

Також постійно розглядаються питання про затвердження та уточнення 

тем дисертаційних досліджень та призначення наукових керівників 

(консультантів). Розглянуто та затверджено 35 тем дисертацій. Перелік наукових 

праць свідчить про реалізацію наукових здобутків та досліджень працівників 

університету. Так Вченою радою рекомендовано до друку 26 видань. 

Проте значно більшої уваги потребує розвиток студентської науки. 

Пропонується в наступному році винести це питання на розгляд Вченої ради. 

Водночас потребують оновлення основні напрями наукової діяльності 

університету з урахуванням вимог наказу МВС України № 454 від 11 червня 2020 

https://mon.us20.list-manage.com/track/click?u=dfd5553f7eca49c6470a38bc4&id=d63c9f3af7&e=0473852f28
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року «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок на 2020-2024 роки». 

Організаційно-кадровий напрям. З вересня 2019 р. заслухано 15 

організаційно-кадрових питань, серед яких: про зміни у статуті університету, про 

зміни у складі Вченої ради, про розгляд висновків конкурсних комісій щодо 

призначення на вакантні посади, про затвердження кандидатури із числа 

курсантів університету на здобуття стипендій, про основні результати службової 

діяльності науково-педагогічних працівників під час перебування на посадах у 

територіальних органах Національної поліції, зарахування до докторантури та 

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

університету. Систематично порушувалися питання про проведення 

профорієнтаційної роботи та роботи приймальної комісії. За звітний період 

науково-педагогічним працівникам університету було присвоєно 2 вчені звання 

професора та 4 звання доцента. Чотирьом особам було присвоєно звання 

почесного професора університету. Протягом звітного періоду відбувалися 

зміни у складі Вченої ради, які затверджено відповідними наказами. Відомості 

про діючий склад Вченої ради розміщено на вебсайті університету та в разі 

необхідності оновлюються.  

Водночас потребує обговорення система підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету, а також система форм і методів 

проведення профорієнтаційної роботи. 

Також слід внести зміни до складу Вченої ради у зв’язку з організаційно-

штатними змінами. 

Є підстави вважати роботу Вченої ради за звітний період задовільною. 

Водночас слід звернути увагу на якість матеріалів, що подаються на розгляд 

Вченої ради. 

 

Учений секретар 

секретаріату Вченої ради М.М. Ісаєнко 
 


