
Інформаційний пакет факультету № 4 

 

1.1. Назва й адреса 

Факультет № 4, Одеський державний університет внутрішніх 

справ (далі – факультет) 
Адреса: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1 

Телефон: (048) 7794853 

E-mail: brava05@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  Балтаджи  Поліна  Миколаївна  

Для контактів звертатися: (048) 7794853 

E-mail: brava05@ukr.net 

 

1.4. Загальний опис факультету 

Факультет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб на денній формі навчання. 

Факультет створений наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 18 січня 2002 року № 47 як факультет права  та підприємництва. Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 16 липня 2009 року № 313 

факультет був реорганізований у навчально-науковий інститут права, а                 

8 травня  2014 року за наказом Міністерства внутрішніх справ України                

№ 118 у юридичний факультет. Згідно наказу Одеського державного 

університету внутрішніх справ (далі – університет) від 12.11.2015 № 347  

юридичний факультет перейменований у факультет № 4. 

Факультет є структурним підрозділом університету і здійснює свою 

діяльність на основі Конституції України, законів України, нормативних 

актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ 

України щодо організації навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності, Статуту університету, наказів і доручень ректора 

університету, правил внутрішнього розпорядку університету.  Факультет діє 

згідно Положення про факультет, веде оперативний облік своєї роботи, готує 

статистичну звітність, подає інформацію стосовно своєї діяльності 

керівництву університету. 

Головним завданням факультету є: провадження на високому рівні 

освітньої діяльності, яка забезпечує реалізацію освітньо-професійних 

програм, підготовку фахівців в галузях знань 08 «Право», 26 «Цивільна 

безпека» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» і 



здобуття ними вищої освіти відповідного ступеня на таких рівнях вищої 

освіти: 

- Перший «бакалаврський» рівень, відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачає 

виконання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для 

присудження освітнього ступеня «бакалавр».  

- Другий «магістерський» рівень, відповідає сьомому кваліфікаційному 

рівню Національної рамки кваліфікацій і за умови виконання освітньо-

професійної або  освітньо-наукової програми є підставою для присудження 

освітнього ступеня «магістр». 

Напрямами діяльності факультету є: 

- задоволення професійних, науково-педагогічних і освітніх потреб 

громадян України, послідовне зміцнення та нарощування кадрового 

потенціалу держави та органів Національної поліції кваліфікованими 

фахівцями і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації; 

- задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і 

моральному розвитку шляхом набуття вищої освіти; 

- інтенсифікація процесу навчання, впровадження новітніх освітніх  

технологій та участь у подальшому впровадженні науково-дослідних 

досягнень; 

- співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, 

освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців, який 

відповідає їх потребам; 

-  інтеграція навчального процесу та майбутньої професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти, організація практичної підготовки та контроль за її 

проходженням; 

- поширення та популяризація наукових знань, проведення наукових, 

науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань та інших 

заходів; 

- підвищення результативності наукової діяльності кафедр та науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти; 

- здійснення профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню 

випускників, аналіз якості  підготовки; 

- організація виховної роботи зі здобувачами вищої освіти; 

- сприяння роботі органів самоврядування здобувачів освіти та 

співпраця з ними; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу та безпечних умов проведення освітньої діяльності. 
   

1.5. Структура й організація діяльності факультету 

1.5.1. Структурними підрозділами факультету є: 

- деканат; 

- кафедри; 

1.5.2. Факультет очолює декан. 



Керівництво факультету здійснює декан та його заступник.  

(гіперпосилання на сайті) 

1.5.3. Кафедри факультету: 

      - Кафедра державно-правових дисциплін. (гіперпосилання на сайті) 

- Кафедра господарсько-правових дисциплін. (гіперпосилання на сайті) 

- Кафедра трудового земельного та екологічного права. 

(гіперпосилання на сайті) 

Керівництво кафедрами здійснюють завідувачі. 

1.5.4. Навчально-допоміжний персонал факультету: завідувач 

навчально-методичного відділення, методисти, інспектори. (гіперпосилання 

на сайті) 

1.5.5. Факультет здійснює підготовку за освітніми ступенями 

«бакалавр», «магістр» за денною формою навчання. 

- Освітньо-професійна програма підготовки за освітнім ступенем 

«бакалавр», за  спеціальністю «Право»,  термін навчання – 4 роки.  

- Освітньо-професійна програма підготовки за освітнім ступенем 

«бакалавр», за  спеціальністю «Правоохоронна діяльність»,  термін навчання 

– 3 роки.  

- Освітньо-професійна програма підготовки за освітнім ступенем 

«магістр», за  спеціальністю «Право»,  термін навчання – 1,5 роки.  

1.5.6. Міжфакультетські зв’язки та зв’язки факультету з аналогічними 

структурними підрозділами інших вузів: 

З 2014 року факультет плідно співпрацює з Лігою студентів Асоціації 

правників України. Традиційним є проведення на базі університету 

Всеукраїнських змагань з кримінального права та процесу «Майстерність 

судової промови». Показовою є участь студентських команд у турнірі з 

господарського права «Ultima ratio» та судових дебатах з цивільного права та 

процесу «Pro et contra». 

Партнером факультету є Молодіжна організація «Лайт». Студенти 

факультету є активними учасниками проектів: «Форум – Молодіжна Одеса», 

«Школа молодих лідерів», «Тиждень добрих справ», «Подаруй посмішку 

дітям», «Міс студентська Одеса».  

 

  1.6. Прийом на навчання 
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за кошти фізичних і 

юридичних осіб.  

Прийом на навчання за програмою підготовки бакалавра та магістра 

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 зовнішнього незалежного оцінювання. 

Правила прийому та умови вступу розміщено на офіційному сайті та у 

довідниках університету.  

Термін подачі заяв та реєстрації документів визначаються  Правилами 

прийому до університету. (гіперпосилання на сайті) 
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Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання 

визначаються Правилами прийому до університету. (гіперпосилання на сайті) 

 

2. Загальна практична інформація  

 

2.1. Умови навчання на факультеті 
Навчальний процес на факультеті забезпечується сучасним навчальним 

обладнанням, тренажерами, технічними засобами навчання, обчислювальною 

технікою, мультимедійними засобами навчання у відповідності з вимогами 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін. 

Усі здобувачі вищої освіти факультету проходять практику в 

організаціях та установах фахового спрямування, підрозділах Національної 

поліції України.   

Випускники факультету отримують диплом державного зразка та 

додаток до нього за відповідним освітнім ступенем. 

Факультет підтримує постійні ділові стосунки з випускниками, 

створює умови підвищення їх кваліфікації. 

 

2.2. Позааудиторна робота 
Важливим аспектом роботи зі студентами є робота викладачів-

кураторів. Основними напрямами роботи викладачів кураторів є проведення 

загально організаційних заходів (співпраця з методистами, відвідання занять 

академічної групи, зустрічі з студентами); індивідуально-виховна робота 

(проведення бесід та індивідуальне спілкування з студентами та батьками); 

поза аудиторна робота (відвідання театрів, музеїв, бібліотек). 

Осередком організації навчальних, індивідуально-виховних, 

культурно-масових, благодійних та розважальних заходів на факультеті 

виступає студентське самоврядування. Голова студентського самоврядування 

факультету Качевський А. представляє університет у Молодіжній раді при 

міському голові.  

Позитивним є досвід участі студентів факультету у Всеукраїнському 

молодіжному пленері з питань студентського самоврядування, фізичного 

виховання та соціального захисту студентської молоді України у  

Всеукраїнській школі майбутнього парламентаря. 

За ініціативою студентів факультету організовано допомогу дітям 

Донецької обл. та дитячому будинку при Чорноморській виправній колонії.  

Студентське самоврядування факультету є організатором проведення 

«Дня студентського самоврядування», традиційного конкурсу «Міс 

факультет» та розважального проекту «Хто зверху».   

Серед спортивних досягнень факультету слід відзначити участь у 

обласних студентських іграх та членство у збірній команді університету з 

волейболу. Сьогодні на факультеті навчаються 3 кандидати у майстри спорту 

та 1 майстер спорту міжнародного класу. 
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