
 Інформаційний пакет факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 
 

1.1. Назва й адреса 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Одеський державний університет внутрішніх справ (далі – факультет) 

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

Телефон: (048) 779-50-83 

Е-mail: fpfpsoduvs@ukr.net 

Web-site: http://oduvs.edu.ua/fakultet-pidgotovki-fahivtsiv-dlya-pidrozdiliv- 

slidstva-fakultet-3/ 
 

1.2. Академічний календар 

Академічний рік на факультеті розпочинається 1 вересня і складається 

з 2-х семестрів. 

Загальний графік навчального року затверджує ректор. 

 

1.3. Координатор ECTS від факультету 

Координатором ECTS є: заступник декана факультету полковник поліції 

Донченко Олег Миколайович 

Для контактів звертатися: номер телефону (048)7795083  

E-mail: fpfpsoduvs@ukr.net. 

1.4. Загальний опис факультету 

Історична довідка про створення та розвиток факультету 

Факультет було засновано у 2002 році та за більш ніж за 13 років свого 

існування він набув багато добрих традицій, головна з яких – якісна, всебічна 

підготовка майбутніх правоохоронців. 

Структуру факультету складають такі кафедри як:  

кафедра криміналістики та психології;  

кафедра кримінального процесу;  

кафедра кримінального права та кримінології;  

кафедра теорії та філософії права. 

Сучасність 

Організація навчального процесу на факультеті спрямована не тільки 

на отримання курсантами теоретичних знань, але й на набуття навичок і 

вмінь практичної роботи, перш за все в ході проведення навчальних практик 

та стажування в підрозділах слідства МВС України. 

Курсанти, під керівництвом науково-педагогічного складу займаються 

науковою та науково-дослідною діяльністю, приймають участь у наукових та 

науково-практичних конференціях і семінарах.  

На факультеті, за участі курсантського самоврядування, створені 

сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу курсантів. Так, творчі 

колективи факультету постійно займають призові місця у оглядах-конкурсах 
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художньої самодіяльності університету. 

Для урізноманітнення дозвілля курсантів у поза навчальний час та 

вихідні дні проводяться екскурсії до музеїв, відвідування театрів, виставок, 

концертів та визначних місць міста-героя Одеси. 

Курсанти факультету постійно приймають участь у збірних командах 

університету з боротьби, боротьби-самбо, футболу, баскетболу, волейболу, 

офіцерського багатоборства, легкої атлетики та займають призові місця на 

змаганнях різних рівнів. На факультеті при підтримці кафедри фізичної 

підготовки щороку проходить першість між взводами з міні-футболу, 

баскетболу. Організовуються змагання з кросу, підтягування, гирьового 

спорту, настільного тенісу, шахів. 

За результатами своєї діяльності факультет частіше за інших 

визнавався кращим в університеті. 

Факультетом постійно проводяться заходи, які спрямованні на 

розвиток та відпочинок курсантів факультету, а саме: 

-  «А нумо дівчата» захід проводиться до міжнародного жіночого дня 

з участю курсанток 1-4 курсу; 

- «Спортивне свято» захід проводився з курсантами 1-4 курсу для 

покращення спортивних результатів; 

-  «Хто краще» даний захід проводився з курсантами 1-4 
курсу; 

-  «Відпочинок на узбіччі» даний захід проводився з 

курсантами 1 та 4 курсу на чистому повітрі. 

 

1.5. Структура й організація діяльності факультету 

1.5.1. Факультет очолює т.в.о. декана факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування полковник поліції Олег Донченко  

Факультет об’єднує 4-ри кафедри: кафедра криміналістики та 

психології; кафедра кримінального процесу; кафедра кримінального права та 

кримінології; кафедра теорії та філософії права. 

1.5.2. Керівництво факультету http://oduvs.edu.ua/fakultet-pidgotovki- 

fahivtsiv-dlya-pidrozdiliv-slidstva-fakultet-3/sklad-fakultetu/ 

1.5.3. Кафедри: 

- криміналістики  та психології  http://oduvs.edu.ua/kafedra-kriminalistiki-

sudovoyi-medetsini-ta psihiatriyi/ 

- кримінального процесу http://oduvs.edu.ua/kafedra-kriminalnogo- protsesu/; 

- кримінального права та кримінології http://oduvs.edu.ua/kafedra-kriminalnogo-

prava-ta-kriminologiyi/; 

- теорії та філософії права http://oduvs.edu.ua/kafedra-teoriyi-i-istoriyi-derzhavi-i-

prava/ 

1.5.4. Адміністративний персонал факультету 

http://oduvs.edu.ua/fakultet-pidgotovki-fahivtsiv-dlya-pidrozdiliv-slidstva-fakultet- 

3/; 
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1.5.6. Факультет здійснює підготовку за освітньо-професійною 

програмою фахівців для підрозділів слідства. 

Форми навчання – денна. 

Факультет здійснює підготовку для здобуття освітнього ступеня 
«бакалавра» за спеціальністю «Право» (081), здійснюється на основі повної 

загальної середньої освіти, термін навчання – 4 роки та для здобуття 

освітнього ступеня «магістра» за спеціальністю «Право» (081), здійснюється 

на основі диплома бакалавра, зі строком навчання 1,6 роки. 

1.6. Процедура допуску до навчання 

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок 

державного бюджету (в межах державного замовлення). 

Прийом на навчання за програмою підготовки бакалавра та магістра 

здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього тестування 

та вступного екзамену. 

Особи, які здобули освітній ступень «бакалавр», можуть вступити за 

освітнім ступенем «магістр». Зарахування здійснюється на конкурсній основі 

за результатами зовнішнього тестування. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, можуть 

здобути освітній ступень «магістр» на конкурсній основі за результатами 

ЗНО та вступного екзамену. 

Правила прийому та умови вступу є на офіційному сайті та у 

довідниках університету. 

Термін подачі заяв та реєстрації документів визначаються Правилами 
 прийому до університету (http://oduvs.edu.ua/wp- 

content/uploads/2016/06/PRAVILA-PRIJOMU_novyj.pdf) 

Вимоги  до  абітурієнтів  для  зарахування   на   навчання   

визначаються Правилами прийому до університету (http://oduvs.edu.ua/wp- 

content/uploads/2016/06/PORYADOK.pdf)
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 Загальна практична інформація 
 

1.1. Умови навчання на факультеті 

Навчальний процес на факультеті забезпечується сучасним навчальним 

обладнанням, тренажерами, технічними засобами навчання, обчислювальною 

технікою, мультімедійними засобами навчання у відповідності з вимогами 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін. 

Усі здобувачі вищої освіти факультету забезпечуються форменим 

одягом, харчуванням і проживанням за встановленими нормами і отримують 

стипендії відповідно до законодавства. 

Усі здобувачі вищої освіти факультету проходять практику та 

стажування в підрозділах Національної поліції України. 

Випускники факультету отримують дипломи державного зразка за 

освітнім ступеням та додаток до нього. 

Факультет підтримує постійні ділові стосунки з випускниками, 

створює умови підвищення їх кваліфікації. 

 

1.2. Позааудиторна робота 

Здобувачі вищої освіти у вільний від навчання час займаються у різних 

гуртках та приймають участь у різних аматорських об'єднаннях. 

Для фізичного розвитку здобувачів вищої освіти функціонують 

спортивні зали, працюють різноманітні спортивно-оздоровчі секції. 


