
Інформаційний пакет факультету № 2 

 

1.1. Назва й адреса 

Факультет № 2 Одеський державний університет внутрішніх справ 

(далі – факультет) 
Адреса: Україна, 65014, м. Одеса, провулок Сабанський 4, 

Телефон: (048) 709-50-82 

Факс: (048) 709-50-82 

E-mail: fpfpmgb.oduvs@ukr.net  

 

1.2. Навчальний календар 
Навчальний рік на факультеті розпочинається 1 вересня і складається з 

2-х семестрів. 

Графік навчального процесу є складовою навчального плану і 

затверджується ректором університету. 

 

1.3. Координатор ECTS від факультету 
Координатором ECTS є: декан факультету полковник поліції 

Медведенко Сергій Вікторович  

Для контактів звертатися: (048) 709-50-82 

E-mail: fpfpmgb.oduvs@ukr.net 

 

1.4. Загальний опис факультету 
   

Історична довідка про створення та розвиток факультету 

Наказом МВС України від 27.05.2010 року № 207 був створений 

факультет підготовки фахівців міліції громадської безпеки. Факультет серед 

основних підрозділів університету є досить молодим, однак за такий 

короткий період існування встиг набути авторитету та сформувати науковий 

і культурний спадок, традиції підготовки офіцерів превентивної діяльності, 

стати дійсною «кузнею» кадрів поліцейських. Під час свого розвитку 

факультет зберіг і примножив кращі досягнення педагогічної теорії і 

практики на освітянській ниві. 

 Структуру факультету складають такі кафедри як: кафедра 

адміністративного права та адміністративного процесу; кафедра 

адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки; кафедра цивільно-

правових дисциплін. 

 Вагомий внесок в підготовку правоохоронців вищого рівня здійснила 

кафедра адміністративного права та адміністративного процесу. 24 листопада 

1989 року, з ініціативи старшого викладача циклу, кандидата юридичних 

наук, тоді ще майора міліції Ківалова Сергія Васильовича був створений 

цикл адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, на базі 

якого створена діюча до нині кафедра. У різні роки на кафедрі працювали 

видатні вчені і просто відомі люди України та Одеси: Ківалов С.В., депутат 

Верховної Ради України, президент Національного університету «Одеська 



юридична академія», Пьохов В.Н., Подлінєв С.Д., Додін Є.В.,                    

Резніченко С.В., Ульянов О.І., Калаянов Д.П., Остюченко С.Н.,                             

Ігнатенко В.І., Ярмакі Х.П. та ін. Саме за їх участю університету вдавалося 

забезпечити підвищення ефективності підготовки кадрів в та рівня науково-

дослідницької роботи. 

 Сучасність 

Сьогодні суспільство висуває високі вимоги до працівників 

Національної поліції, які повинні володіти знаннями в різних сферах життя і 

вміло їх застосовувати при виконанні службових завдань, побудови правової 

держави. На факультеті створені всі необхідні умови для того, щоб 

підготовка нового поповнення рядів правоохоронців здійснювалась на 

якісному рівні, що відповідатиме вимогам сучасності. 

Силами провідних науковців факультету, з використанням багатого 

емпіричного досвіду, проводяться ґрунтовні кваліфіковані наукові 

дослідження у правоохоронній діяльності.  

Курсанти факультету долучаються до наукової діяльності: беруть 

участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, різноманітних 

конкурсах наукових робіт, займаються у наукових гуртках: «Фортеця права 

«Arce Legis» (кафедра адміністративного права та адміністративного 

процесу), «Правоохоронець-науковець» (кафедра адміністративної діяльності 

ОВС та економічної безпеки), «Молодий цивіліст» (кафедра цивільно-

правових дисциплін).  Івасько Т. П. працює над темою: «Визначення фізичної 

особи недієздатною», Бедрій Т.А. – «Фіктивний шлюб за сімейним 

законодавством», Доксова Д.О. «Заповіт та його класифікація» та інші. 

Чимало курсантів факультету займаються творчою діяльністю у 

колективах університету. Під час навчання всіляко підтримуються ініціативи 

курсантів щодо їх участі у спортивних секціях університету, члени яких 

виконують нормативи кандидатів та майстрів спорту, стають призерами 

міжнародних турнірів, національних першостей та чемпіонатів світу. 

(гіперпосилання на сайті) 

 Випускники факультету – це ерудовані юристи-правоохоронці, з 

міцною базою знань та чудовою фізичною формою, які творчо підходять до 

завдань забезпечення публічного порядку та протидії злочинності. Потреба у 

наших  випускниках та їх подальший успішний кар'єрний ріст – безперечний 

критерій якості освіти, отриманої під час навчання на факультеті № 2. 

 

1.5. Структура й організація діяльності факультету 

1.5.1. Факультет очолює декан. 

1.5.2. Факультет об’єднує 3-ри кафедри: адміністративного права та 

адміністративного процесу; адміністративної діяльності ОВС та економічної 

безпеки; цивільно-правових дисциплін. 

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

fahivtsiv-gromadskoyi-bezpeki-fakultet-2/) 

1.5.4. Кафедри: 



- Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу 

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-administrativnogo-prava-ta-administrativnogo-

protsessu/) 

- Кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки 

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-administrativnoyi-diyalnosti-ovs-ta-ekonomichnoyi-

bezpeki/) 

- Кафедра цивільно-правових дисциплін  (http://oduvs.edu.ua/kafedra-

tsivilno-pravovih-distsiplin/ 

1.5.5. Адміністративний персонал факультету 

(http://oduvs.edu.ua/fakultet-pidgotovki-fahivtsiv-gromadskoyi-bezpeki-

fakultet-2/) 
1.5.6. Факультет здійснює підготовку за освітньо-професійною 

програмою фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції України. 

 Форми навчання – денна. 

Факультет здійснює підготовку для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавра» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (262), 

здійснюється на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання – 

3 роки та за спеціальністю «Право» (081), на основі повної загальної 

середньої освіти, зі строком навчання  4 роки. 

 

 1.6. Прийом на 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) 

 

 

 

http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
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1.7. Наукові школи факультету  

Факультет постійно здійснює поточне і перспективне планування 

проведення наукових досліджень і впровадження наукових розробок в 

діяльність правоохоронних органів та навчальний процес. 
На основі наукового досвіду і наукових досліджень на факультеті 

сформувалася та  функціонує наукова школа: 
 Наукова школа доктора юридичних наук, професора, заслуженого 

юриста України Ярмакі Христофора Петровича  кафедри адміністративного 

права та адміністративного процесу . Тема наукової школи – «Забезпечення  

прав і свобод людини в сучасних умовах  адміністративно-правовими 

засобами». Склад наукової школи:   к.ю.н., снс Ковальова О.В.,  к.ю.н., 

доцент Баранов С.О.,  к.ю.н., доцент Коропатов О.М., к.ю.н., доцент       

Рудой К.М., к.ю.н., доцент Денисова А.В., к.ю.н. Томіна В.Ю., к.ю.н. 

Ткаленко О.М.. Головні напрями наукової роботи школи – стан та 

перспективи розвитку адміністративного права в сучасних умовах. 

(гіперпосилання на сайті) 

 

Загальна практична інформація 
 

2.1. 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. 

 

2.2. 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.   

 

 


