
Інформаційний пакет ННІЗДН 

 

1.1. Назва й адреса 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – інститут) 
Адреса: Україна, 65013, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 102Б 

Телефон: (048) 716-66-78; (048) 716-11-54  

Факс: (048) 716-11-54 

E-mail: zaochka.oduvs@ukr.net  

 

1.2. Навчальний календар 
Навчальний рік в інституті 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 інституту 
Координатором ECTS є: проректор державного університету – директор 

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції Холостенко Андрій 

Володимирович 

Для контактів звертатися: (048) 7993330  

E-mail: 7993330@ukr.net 

 

1.4. Загальний опис інституту 

 Історична довідка про створення та розвиток інституту 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання 

Одеського державного університету внутрішніх справ створено згідно наказу 

МВС України від 07.06.2014 № 439 «Про організаційно-штатні зміни у вищих 

навчальних закладах МВС». В інституті створені та працюють факультет № 1 

(заочного та дистанційного навчання працівників поліції) та факультет № 2 

(заочного навчання цивільних осіб), а також науково-дослідна лабораторія з 

проблемних питань правоохоронної діяльності. 

У 1947 році, наказом МВС СРСР № 081 в Одеській школі міліції відкрито 

заочне відділення з контингентом 350 осіб, з яких взагалі і розпочалася історія 

заочного навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На 

початку 90-х років на заочному відділенні Одеській школі міліції проходили 

навчання понад 800 слухачів. 

У 1995-1996 роках розширюються навчально-наукова база і географія 

комплектування, що дає можливість для створення відділення заочного навчання 

у м. Житомирі та Сімферополі. 

На базі навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання, 

наказом МВС України у 2009 році   була створена науково-дослідна  лабораторія. 

Метою діяльності лабораторії є наукове, методологічне та науково-методичне 



забезпечення практичної діяльності правоохоронних  органів України, а також 

навчального процесу університету.  

З гордістю ми згадуємо таких випускників інституту, як: Адзеленко О.В., 

Барановський Е.І., Бугай О.А., Вовченко О.В., Вдовиченко О.М., Добрянський Е.В., 

Добринін Е.В., Доскевич Г.О., Дрюк Ю.В., Єргієв Г.В., Іванов А.В.,                   

Квятковський Ю.В., Літвін В.В., Пархун Т.П., Стратієвський О.Д., Такмовцев Д.В., 

Яровий С.О., які стали керівниками органів внутрішніх справ. 

Сучасність 

Зараз на факультетах навчально-наукового інституту заочного та 

дистанційного навчання навчаються близько 1500 студентів та слухачів з 10 

областей України. 

Інститут розташовано на території понад 2000 м
2
, у триповерховій будівлі. 

Три лекційні зали обладнано сучасною мультимедійною технікою, 9 навчальних 

аудиторій, комп’ютерний клас, бібліотека з читальною залою на 30 місць та 

загальним бібліотечним фондом навчально-методичної літератури. Усе це надає 

можливість якісно організовувати навчальний процес та самостійну підготовку 

слухачів інституту. Навчальний процес в інституті забезпечують кафедри 

університету, для проведення навчальних занять залучаються провідні науковці 

університету, кращі викладачі з педагогічним досвідом та досвідом роботи у 

практичних підрозділах Національної поліції України, юридичних установах, 

судах тощо. 

 

1.5. Структура й організація діяльності інституту  

1.5.1. Інституту очолює: проректор державного університету – директор 

навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції Холостенко Андрій 

Володимирович. (http://oduvs.edu.ua/prorektor-universitetu-4/) 

1.5.2. Інститут об’єднує 2-ва факультети та науково-дослідна лабораторія з 

проблемних питань правоохоронної діяльності. 

1.5.3. Керівництво інституту та факультетів 

(http://oduvs.edu.ua/informatsiya-pro-institut/sklad-institutu/) 

1.5.4. Факультети: 

- Факультет № 1. (http://oduvs.edu.ua/fakultet-1-2/) 

- Факультет № 2. (http://oduvs.edu.ua/fakultet-2/) 

- Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної 

діяльності (http://oduvs.edu.ua/naukovo-doslidna-laboratoriya-z-problemnih-pitan-

pravoohoronnoyi-diyalnosti-navchalno-naukovogo-institutu-zaochnogo-ta-

distantsijnogo-navchannya/) 

1.5.5. Факультети інституту здійснюють підготовку слухачів та студентів 

заочної форми навчання: 

- освітній ступень «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»; 

- освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність»;  

- освітній ступінь «магістр» за спеціальністю 081 «Право»;  

http://oduvs.edu.ua/fakultet-2/


- освітній ступінь «магістр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність».  

 

1.6. Прийом на навчання 
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється: 

- на факультеті № 1 за рахунок державного бюджету (в межах державного 

замовлення);  

- на факультеті № 2 за кошти фізичних і юридичних осіб.  

Прийом цивільних осіб на навчання за програмою підготовки бакалавра та 

магістра здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Прийом працівників Національної поліції на навчання за програмою 

підготовки: 

- «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право», здійснюється на конкурсній 

основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

екзаменів; 

- «магістр», за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», 

здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного екзамену;  

- «магістр, за спеціальністю 081 «Право», здійснюється на конкурсній 

основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання 

визначаються Правилами прийому до університету (гіперпосилання на сайті) 

 

Загальна практична інформація 
 

2.1 Як потрапити до інституту 

Інститут розташовано Адреса: Україна, 65013, м. Одеса, вул. Отамана 

Головатого, 102Б 

 

http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html


Проїзд до інституту: 

 Проїзд від залізничного вокзалу: 

 

Пішки до зупинки пл. Привокзальна 159 м (2 хв.) 

Маршрутка 190 

В дорозі: 24 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 3.5 хв. 

Сідати на зупинці: пл. Привокзальна 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Маршрутка 121 

В дорозі: 25 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 3.5 хв. 

Сідати на зупинці: Залізничний вокзал 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Маршрутка 242 

В дорозі: 25 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 4 хв. 

Сідати на зупинці: пл. Привокзальна 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Маршрутка 120 

В дорозі: 24 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 8 хв. 

Сідати на зупинці: пл. Привокзальна 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Маршрутка 146 

В дорозі: 26 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 4 хв. 

Сідати на зупинці: вул. Італійський 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Маршрутка 145 

В дорозі: 23 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 15 хв. 

Сідати на зупинці: пл. Привокзальна 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

https://www.eway.in.ua/ru/cities/odesa/routes/97


Маршрутка 171 + Маршрутка 168 

Вартість: 15 UAH Відстань: 8.9 км 

В дорозі: 30 хв. (25 хв. В транспорті + 5 хв. Пішки) 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

 Проїзд від центрального автовокзалу: 

Маршрутка 232A 

В дорозі: 19 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 6 хв. 

Сідати на зупинці: Автовокзал 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

Пішки від зупинки: М'ясокомбінат 215 м (3 хв.) 

 

Маршрутка 16 

В дорозі: 19 хв. 

Вартість: 12.00 UAH 

Інтервал руху: 10 хв. 

Сідати на зупинці: Автовокзал 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

 

Трамвай 5 

В дорозі: 4 хв. 

Вартість: 3.00 UAH 

Інтервал руху: 5 хв. 

Сідати на зупинці: Автовокзал 

Виходити на зупинці: вул. Старопортофранківська 

пересадка: 

трамвай 5 

  

Маршрутка 168 

З зупинки: вул. Старопортофранківська 

На зупинку: вул. Тираспольська 

58 м (1 хв.) 

маршрутка 168 

В дорозі: 19 хв. 

Вартість: 5.00 UAH 

Інтервал руху: 4.5 хв. 

Сідати на зупинці: вул. Тираспольська 

Виходити на зупинці: М'ясокомбінат 

Пішки від зупинки: М'ясокомбінат 215 м (3 хв.) 

 

 

 

 



2.2. Умови навчання в інституті 

Навчальний процес в інституті забезпечується сучасним навчальним 

обладнанням, тренажерами, технічними засобами навчання, обчислювальною 

технікою, мультімедійними засобами навчання у відповідності з вимогами 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін. 

Випускники інститут отримують дипломи державного зразка за освітнім 

ступеням та додаток до нього. 

Інститут підтримує постійні ділові стосунки з випускниками, створює 

умови підвищення їх кваліфікації. 

 


