
Інформаційний пакет факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції 

1.1. Назва й адреса 

Фкультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – факультет). 

Адреса: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська 1 

Телефон 7069-50-81 

E-mail: fpfpkmoduvs@ukr.net 

 

1.2. Академічний календар 

Академічний рік на факультеті розпочинається з вересня  і складається 

з 2-х семестрів. 

Навчання здійснюється згідно графіку організації навчального процесу 

факультету. 

 

1.3. Координатор від факультету 

Координаторами є:  

- декан факультету полковник поліції Дулгер Володимир 

Валентинович; 

- заступник декана факультету підполковник поліції Яцковина 

Віталій Віталійович 

 

1.4. Загальний опис факультету 

Історична довідка про створення та розвиток факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ — одиного з найстаріших 

навчальних закладів МВС, що має найвищий IV рівень акредитації та на 

сьогоднішній день, є одним із провідних вищих навчальних закладів України.        

Заснований 27 лютого 1922 року, як школа з підготовки старших і молодших 

міліціонерів відповідно до наказу № 56 начальника Одеської губернської 

міліції на базі курсів старших і молодших міліціонерів при Одеській 
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губернській міліції. У 1929 році в перше в Одеській школі міліції була 

розроблена програма по підготовці агентів карного розшуку зі строком 

навчання 1 рік. У 1932 році з моменту створення школи міліції по підготовці 

середнього начальницького складу, проходили підготовку оперативні 

уповноважені карного розшуку та дільничні уповноважені. У 1952 році школу 

було реформовано в Одеську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, 

до школи міліції приймались на навчання абітурієнти з повною середньою 

освітою ті які пройшли строкову службу в армії. В ті роки надавалось право 

видачі випускникам дипломів з юридичною спеціальністю та присвоєнню 

кваліфікації «юрист середньої кваліфікації». Школа готувала співробітників 

карного розшуку та дільничних уповноважених. 12 грудня 1994 року 

постановою Кабінету Міністрів України № 818 та наказом МВС України № 

108 від 20 лютого 1995 на базі училища міліції було створено Одеський 

інститут внутрішніх справ МВС України, в якому існувало два факультети, а 

саме: факультет кримінальної міліції та факультет транспортної міліції. 

7 листопада 2015 року Наказом МВС України № 1392 в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ на базі існуючого факультету 

кримінальної міліції було створено Факультет № 1 з підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції. 

11 червня 2019 року Наказом МВС України № 479 було створено 

факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського 

державного університету внутрішніх справ. 

Сучасність 

Факультет здійснює підготовку кадрів для підрозділів кримінальної 

поліції  Національної поліції України за державним замовленням, а саме: 

підготовка здобувачів вищої освіти за денною формою навчання на основі 

повної загальної середньої освіти освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю: «Право» (081) (строк навчання – 4 роки) та «Правоохоронна 

діяльність» (262) (строк навчання – 3 роки).  



Факультет здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою 

«Право (поліцейський)» та «Правоохоронна діяльність (поліцейський)». 

Головною метою діяльності факультету є підготовка 

висококваліфікованих правоохоронців, формування у курсантів та слухачів 

магістратури чітких знань, практичних навичок та особистих якостей, 

необхідних для ефективної протидії злочинності, а також допомога кожному 

у стовідсотковому працевлаштуванні після закінчення навчання в 

університеті. 

Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти наполегливо 

опановують найсучасніші досягнення юридичної науки та спеціальні 

дисципліни, вчаться володіти засобами спеціальної техніки та зброєю. 

 

1.5. Структура й організація діяльності факультету 

1.5.1. Факультет очолює декан. 

1.5.2. Факультет об’єднує чотири кафедри: кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення; оперативно-розшукової діяльності; тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки; соціально-економічних 

дисциплін. 

1.5.3. Керівництво факультету. (http://oduvs.edu.ua/fakultet-1/sklad-

fakultetu/) 

1.5.4. Кафедри: 

кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-kiberbezpeki-ta-informatsijnogo-zabezpechennya/);  

оперативно-розшукової діяльності (http://oduvs.edu.ua/1281-2/)  ; 

 тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-taktiko-spetsialnoyi-ta-vognevoyi-pidgotovki/) ;  

соціально-економічних дисциплін (http://oduvs.edu.ua/kafedra-filosofiyi-

ta-sotsialno-ekonomichnih-distsiplin/). 
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