
Інформаційний пакет факультету № 1 

 

1.1. Назва й адреса 

Факультет № 1 Одеський державний університет внутрішніх справ 

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

Телефон:  (094) 480-98-51  

E-mail: fpfpkmoduvs@ukr.net 

 

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: декан факультету підполковник поліції           

Козак Ігор Григорович 

Для контактів звертатися: (094) 480-98-51,  (048) 709-50-81 

E-mail: fpfpkmoduvs@ukr.net 

   

1.4. Загальний опис факультету 

 Історична довідка про створення та розвиток факультету 
 Одеський державний університет внутрішніх справ — один 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 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994


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. 

 

  Сучасність 

Факультет здійснює підготовку кадрів підрозділів кримінальної поліції 

за спеціальністю «Право» (081), ступенів вищої освіти «бакалавр» та 

«магістр». 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 3-ри кафедри: оперативно-розшукової 

діяльності; кримінального права та кримінології;  теорії та історії держави і 

права. 

 

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

1.5.4. Кафедри: 

- Кафедра оперативно-розшукової діяльності.( http://oduvs.edu.ua/1281-

2/)   

-Кафедра кримінального права та кримінології.  

(http://oduvs.edu.ua/kafedra-kriminalnogo-prava-ta-kriminologiyi/) 

- Кафедра теорії та історії держави і права. (http://oduvs.edu.ua/kafedra-

teoriyi-i-istoriyi-derzhavi-i-prava/ ) 

1.5.5. Адміністративний персонал факультету. (http://oduvs.edu.ua/ 

fakultet-1) 
1.5.6. Факультет здійснює підготовку за освітньо-професійною 

програмою фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної 

поліції України. 

 Форми навчання – денна. 

Факультет здійснює підготовку для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавра» за спеціальністю «Право» (081), на основі повної загальної 

середньої освіти. Термін 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) 

 

1.7. Наукова школа 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: 
 - доктора юридичних наук, професора  Меркулової Валентини 

Олександрівни, кафедри кримінального права та кримінології.   Тема 

наукової школи – «Кримінальні та кримінально-виконавчі проблеми протидії 

організованій злочинній діяльності»). Склад наукової школи: завідувач 

кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук 

майор поліції Грітенко О.А., професор кафедри кандидат юридичних наук 

майор поліції Собко А.М., доцент кафедри кандидат юридичних наук 

Резниченко Г.С., а також кандидат юридичних наук Смоков Д.С. Головні 

напрями наукової роботи школи – стан та перспективи розвитку 

кримінального права в сучасних умовах.  

 

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. 

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


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.   

 

 

 

 

 

 

  


