
Інформаційний пакет Херсонського факультету ОДУВС____ 

 

1.1. Назва й адреса 

Херсонський факультет Одеського державного університету 

внутрішніх справ (далі – факультет) 
Адреса: Україна, 73034, м. Херсон, вул. Фонвізіна ,1 

Телефон: (0552) 39-50-92 

Факс: (0552) 39-50-92 

E-mail: oduvs_herson@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: т.в.о. декана Херсонського факультету 

ОДУВС Соловей Олексій Миколайович. 

Для контактів звертатися: (0552) 39-50-90, 094-978-80-90 

E-mail: alsolovej389274@gmail.com 

 

1.4. Загальний опис факультету 

 Історична довідка про створення та розвиток інституту 

Історія факультету починається з 1973 року. Як навчальний заклад 

Міністерства внутрішніх справ України факультет пройшов різні етапи 

становлення: 1973–1983 рр. – Міжреспубліканська школа підготовки 

молодшого та середнього начальницького складу МВС СРСР; 1983–1991 рр. 

– Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР; 1991–1992 рр. – 

Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС України; 1992–1997 рр. – 

Херсонське училище міліції МВС України; 1997–2002 рр. – Херсонський 

факультет Запорізького юридичного інституту МВС України; 2002–2011 рр. 

– Херсонський юридичний інститут Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

 Наказом МВС України від 17.07.2014 №  693 було створено 

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх 

справ . 

Сучасність 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується 

високопрофесійним науково-педагогічним складом факультету, який має 

значний педагогічний і практичний досвід. 

Навчальний фонд факультету містить 12 лекційних залів, 

44  навчальних аудиторії, 2 комп’ютерних класи, 1  криміналістичний 

полігон, 3 спортивних зали, 1 стадіон, 1 стрілецький тир, 1 стройовий плац, 

2 бібліотеки з читальними залами. Також, на факультеті функціонує: 



1 гуртожиток на 230 місць, 1 їдальня на 600 місць та інші адміністративні і 

господарські об’єкти. 

Інформаційне забезпечення освітньої та наукової діяльності факультету 

здійснюється за допомогою бібліотечного комплексу, який складається з 

сучасно оформлених читальних залів із книжковим фондом понад 14200 

примірників. Бібліотека формує свій фонд не тільки на паперових, а й на 

електронних носіях інформації. У ній забезпечено доступ читачів до 

Інтернету, електронної бази лекцій, планів семінарських та практичних 

занять, програм навчальних дисциплін, посібників, підручників тощо. 

 Працівники факультету приймають активну участь у розробці та 

експертизи законодавчих і підзаконних актів, написання монографій, 

навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій тощо. 

 

1.5. Структура й організація діяльності факультету 

1.5.1. Факультет очолює декан. 

1.5.2. Факультет об’єднує 3-ри кафедри.  

1.5.3. Керівництво факультету складається з декана та заступника 

декана. (гіперпосилання на сайті) 

1.5.4. Кафедри факультету: 

- Кафедра загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін 

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-zagalnopravovih-ta-sotsialno-gumanitarnih-distsiplin/) 

- Кафедра професійних та спеціальних дисциплін 

(http://oduvs.edu.ua/kafedru-profesijnih-ta-spetsialnih-distsiplin/) 

- Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки 

Херсонського факультету  (http://oduvs.edu.ua/kafedra-spetsialnoyi-fizichnoyi-

ta-vognevoyi-pidgotovki-hersonskogo-fakuletu/) 

1.5.5. Адміністративний та навчально-допоміжний персонал 

факультету складається з: навчально-методичного відділення, відділення 

кадрового забезпечення та інших відділень факультету. (гіперпосилання на 

сайті) 

 Форми навчання – денна та заочна (за державним замовленням та за 

кошти фізичних та юридичних осіб). 

Нормативний термін підготовки здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання: 

- освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право», на базі 

повної загальної середньої освіти, становить 4 роки; (гіперпосилання на 

сайті) 

- освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність», на базі повної загальної середньої освіти, становить 3 роки. 

(гіперпосилання на сайті) 

Нормативний термін підготовки здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання: 

- освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право», на базі 

повної загальної середньої освіти, становить 5 роки; (гіперпосилання на 

сайті) 

http://oduvs.edu.ua/kafedra-zagalnopravovih-ta-sotsialno-gumanitarnih-distsiplin/
http://oduvs.edu.ua/kafedru-profesijnih-ta-spetsialnih-distsiplin/
http://oduvs.edu.ua/kafedra-spetsialnoyi-fizichnoyi-ta-vognevoyi-pidgotovki-hersonskogo-fakuletu/
http://oduvs.edu.ua/kafedra-spetsialnoyi-fizichnoyi-ta-vognevoyi-pidgotovki-hersonskogo-fakuletu/


 

- освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність», на базі повної загальної середньої освіти, становить 4 роки. 

(гіперпосилання на сайті) 

 

 1.6. Прийом на навчання 
Підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті здійснюється за 

рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти 

фізичних і юридичних осіб.  

Прийом на навчання за програмою підготовки бакалавра здійснюється 

на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  

та вступного екзамену.  

Зарахування на навчання здійснюється на основі повної загальної 

середньої освіти.  

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/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-

stupu-termini-ta-vartist-navchannya/ 

Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання 

визначаються Правилами прийому до університету 

http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-

navchannya/ 

 

1.7. Наукова школа факультету 

Факультет постійно здійснює поточне і перспективне планування 

проведення наукових досліджень і впровадження наукових розробок в 

діяльність правоохоронних органів та у навчальний процес. 

На основі наукового досвіду і наукових досліджень на факультеті 

сформувалася та функціонує наукова школа на чолі член-кореспондента 

Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, 

професора Бутенка Володимира Григоровича. 

Тема наукової школи – «Науково-педагогічне забезпечення 

професійної підготовки майбутніх юристів». 

Склад наукової школи: Бутенко В.Г., член кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук, профессор; Великий В.М., кандидат 

педагогічних наук, доцент; Вайда Т.С., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Морозов А.С., кандидат педагогічних наук, доцент; Новіков М.М., кандидат 

юридичних наук, доцент; Жильцов О.Л., кандидат юридичних наук, доцент; 

Бовдир О.С., кандидат педагогічних наук, доцент; Томашевський В.А., 

кандидат педагогічних наук, доцент; Галімов А.В., доктор педагогічних наук, 

професор; Камінська О.А., кандидат історичних наук, доцент;            

Мирошникова М.С., аспірант ХГПА. 

Головні напрями та результати роботи наукової школи відображені на 

окремій сторінці сайту. (гіперпосилання на сайті)  

http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-navchannya/
http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-navchannya/
http://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-navchannya/
http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-navchannya/


Загальна практична інформація 

2.1. Як потрапити до факультету 

Факультет розташовано Адреса: Україна, 73032, м. Херсон,                    

вул. Фонвізіна 1  

 

Проїзд до факультету: 

 

 Проїзд від залізничного вокзалу: 

Пішки до зупинки 100 м (2 хв.) 

Маршрутка: 9 

В дорозі: 36 хв. 

Вартість: 3.00 UAH 

Інтервал руху: 10 хв. 

Сідати на зупинці: Залізний вокзал 

Виходити на зупинці: Зодчій 

 

 Проїзд від автовокзалу: 
Маршрутка: 10, 20, 30, 16, 4, 12, 14 

В дорозі: 2 хв. 

Вартість: 3.00 UAH 

Сідати на зупинці: Автовокзал 

Виходити на зупинці: Зодчій 

Пішки від зупинки Зодчій через вулицю Кольцова 2 км (15 хв.) 

 

https://www.eway.in.ua/ru/cities/odesa/routes/117
https://www.eway.in.ua/ru/cities/odesa/routes/117
https://www.eway.in.ua/ru/cities/odesa/routes/117


2.2. Умови навчання на факультеті 

Навчальний процес на факультеті забезпечується сучасним навчальним 

обладнанням, технічними засобами навчання, мультімедійними засобами 

навчання у відповідності з вимогами навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін. 

Усі здобувачі вищої освіти факультету, які навчаються за рахунок 

державного бюджету, забезпечуються форменим одягом, харчуванням і 

проживанням за встановленими нормами і  отримують стипендії відповідно 

до законодавства.  

Здобувачі вищої освіти факультету, які навчаються за рахунок 

бюджету проходять практику в підрозділах Національної поліції України. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та 

юридичних осіб, проходять практику на базі Головного територіального 

управляння юстиції в Херсонській області, або на базі інших державних та 

приватних установ, за бажанням. 

 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. 

 

2.3. 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.   

На базі факультету функціонує 6 спортивних секцій з професійно-

прикладних та інших видів спорту (самбо та дзюдо, рукопашного бою, 

волейболу, джиу-джитсу, настільний теніс), які у позанавчальний час 

охоплюють значну частину курсантів та студентів. У позанавчальний час  

проводяться змагання факультету з професійно-прикладних та інших видів 

спорту. Збірні команди факультету беруть участь у спортивних змаганнях за 

програмою обласних студентських ігор. 

Також, збірні команди факультету  беруть  участь у змаганнях, котрі 

проводяться ХОО ФСТ «Динамо» Україна.  

Крім того, для здобувачів вищої освіти на факультеті організовуються  

культурно-виховні загально факультетські заходи та проводяться 

різноманітні екскурсії містом та Україною, відвідуються бібліотеки, театри, 

кінотеатри, музеї, виставки тощо. 

Здобувачі вищої освіти приймають активну участь у науковому житті 

факультету. На факультеті проводяться студентські наукові конференції, 

функціонують наукові  гуртки. Факультет приймає активну участь у 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах.  


