
Інформації  

щодо кар'єрного шляху  випускників 

ОПП «Правоохоронна діяльність» 

першого

(бакалаврського) рівня  вищої освіти  



У 2020 році успішно закінчили та пройшли

атестацію з ОПП “Правоохоронна діяльність”

255 здобувачів вищої освіти із яких:

- працевлаштовані за ОПП– 178 осіб (70 %),

- тимчасово не працюють – 43 особи – (17 %),

26 осіб – (11 %) проходить конкурс на посади

до Національної поліції України та МВС

України;

- працевлаштовані не за ОПП – 34 особи (13 %).

255  здобувачів:

70 %

17% 

13 %



Результати опитування 178 здобувачів вищої освіти, які у 2020 році успішно

закінчили підготовку за ОПП “Правоохоронна діяльність”, та

працевлаштовані:

- ГУНП областей – 144 особи (80 %)

- Національна гвардія України – 16 осіб – (8 %)

- УПП в областях ДПП – 7 осіб (3 %)

- Збройні сили України – 2 особи  (1% )

- Міністерство юстиції України  - 2  особи  (1 %)

- ОДУВС – 1 особа (1 %)

- Суд – 1 особа (1 %)

- Державна прикордонна служба України – 1 особа (1 %)

- ГУ Державної податкової служби в Одеській обл. – 1 особа (1 %)

- Адвокатське об'єднання “Захист” в м. Одеса – 1 особа (1 %)

- Департамент стратегічних розслідувань НПУ– 1 особа (1 %)

- Служба судової охорони  у Одеській області - 1 особа (1 %)
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Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної

роботи та сприяння працевлаштуванню випускників

ОДУВС здійснює комунікацію з випускниками

ОПП «Правоохоронна діяльність».

У соціальній мережі створено групу

«Асоціація випускників Одеського державного

університету внутрішніх справ».

На офіційній сторінці університету створено рубрику

«Асоціація випускників Одеського державного

університету внутрішніх справ».



Результати анонімного анкетування випускників 2020 року 

ОПП «Правоохоронна діяльність»

першого

(бакалаврського) рівня  вищої освіти

((93 %) 238 випускників ОПП взяли участь в анкетуванні):  



жінка - (53 %) 126 відповідей

чоловік - (47% ) 112 відповідей

Ваша стать?



від 21 до 35 років - (99 %) 236 відповіді

від 36 до 45 років - (0,5% ) 1 відповідь

46 та більше – (0,5% ) 1 відповідь

Скільки Вам років?



так, задоволений повністю - (63 %) 150 відповідей

швидше так, ніж ні - (37% ) 88 відповідей

скоріше ні, ніж так – 0

ні, зовсім не задоволений - 0

Вкажіть свій рівень задоволеності від навчання?



достатні - (80 %) 191 відповідь

грунтовні - (20% ) 47 відповідей

недостатні – 0

Як Ви оцінюєте знання, здобуті в ОДУВС?



так, однозначно - (84 % ) 199 відповідей

частково знадобляться - (16 %) 39 відповідей

не стануть у нагоді – 0

Як Ви вважаєте, знання здобуті в ОДУВС, 

стануть у нагоді Вам

у подальшій професійній діяльності?



як оптимальну - (84% ) 201 відповідь

як складну і надмірно об’ємну – (16% ) 37 відповідей

як не складну й поверхневу – 0

Як Ви оцінюєте програму, за якою Ви навчалися?



теоретичні знання забезпечуються практичними

навичками - (73 %) 173 відповіді

перевага теоретичних знань над практичними - (27 %)

65 відповідей

переважна більшість практичних навичок над

теоретичними – 0

Як Ви оцінюєте співвідношення теоретичних 

знань і практичних навичок у програмі 

навчання?



так (отримали реальні, корисні для майбутньої роботи

навички і вміння) - (79 %) 187 відповідей

не зовсім (ознайомилися з роботою, але нічого цікавого) -

(21 %) 51 відповідь

ні (втратили час на непотрібну, нецікаву працю) – 0

Чи задоволені Ви навчальними/виробничими 

практиками?



всі необхідні вивчались - (66 %) 157 відповідей

все, що потрібно вивчили - (34 %) 81 відповідь

мабуть все передбачено –0

Які навчальні дисципліни Ви не вивчали, але 

хотіли б вивчати і вважаєте необхідними для 

вашої майбутньої професійної діяльності 

(напишіть)?



літературою були забезпечені - (60 %) 143 відповіді

відсутні такі предмети - (25 %) 61 відповідь

література в наявності була - (11 %) 25 відповідей

відсутні такі дисципліни - (4 %) 9 відповідей

З яких дисциплін відчувався брак навчальної, 

наукової або методичної літератури в бібліотеці 

ОДУВС? (напишіть)?



відмінно - (78 %) 185 відповідей

задовільно - (22 %) 53 відповіді

незадовільно – 0

Як би Ви в цілому оцінили викладацький склад 

університету?



Церковна О.В., Мошак О.В., Мукоїда Р.В., Албул С.В., Кулик Л.М.,

Поляков Є.В., Трішин К.О., Плужнік О.І., Воронцов А.В.,

Ковальова О.В., Денисова А.В., Бахчеван Є.Ф., Конопельський В.Я

- (63%) 150 відповідей

Шмаленко Ю.І., Ярмакі В.Х., Кострицький І.Л., Ташматов В.А.,

Корнієнко М.В. – (20 %) 48 відповідей

Мельнікова О.О., Лісніченко Д.В., Калаянова О.Д., Сірко В.С.,

Юрченко М.М. , Мудрецька Г.В., Костова Н.І. - (17%) 40 відповідей

Які викладачі/викладач залишили про себе 

найкращі враження? 

(напишіть прізвище, предмет/кафедру)?



відсутні - (79%) 188 відповідей

жодного – (21%) 50 відповідей

Які викладачі/викладач залишили про себе 

негативне враження? 

(напишіть прізвище, предмет/кафедру)?



карантин - (58 %) 139 відповідей

труднощів не було - (42%) 99 відповідей

неналежне викладання викладачів – 0

необ’єктивність викладачів – 0

недостатність в матеріально-технічному забезпеченні

навчального процесу (літератури, техніки, тощо) - 0

Вкажіть причини, через які у Вас виникали 

труднощі в процесі навчання?



практичну підготовку - (72 %) 172 відповіді

нічого - (23 %) 55 відповідей

час навчання – (5 %) 11 відповідей

теоретичну підготовку - 0

Щоб Ви хотіли покращити у навчанні за своєю 

ОПП?



потреба подальшого розвитку професійних навичок - (49%)

117 відповідей

велика ймовірність бути працевлаштованим - (31 %)

73 відповіді

гарантія працевлаштування відповідно до договору з

роботодавцем – (20%) 48 відповідей

Яке твердження найкраще описує причини, за 

яких Ви обрали відповідну ОПП?



так - (75 %) 178 відповідей

ні - (25 %) 60 відповідей

Якщо Ви працевлаштовані на даний час, то чи 

працюєте Ви за ОПП?



1-3 тижні - (66 %) 141 відповідь

4-7 тижнів - (9 %) 19 відповідей

8-12 тижнів – (25 %) 52 відповіді

Якщо ви працевлаштовані на даний час, то через 

скільки тижнів після завершення навчання Ви 

працевлаштувалися?



відсутність вакансій - (45%) 27 відповідей

низький рівень заробітної плати - (28 %) 17 відповідей

сімейні обставини - (26%) 16 відповідей

недостатньо досвіду - 0

Якщо Ви не працевлаштовані за ОПП, зазначте 

причини?



так - (41 %) 97 відповідей

ні - (59%) 141 відповідь

Чи зверталися Ви за допомогою у сприянні 

працевлаштування до університету?



так, звичайно - (198 %) 193 відповіді

швидше так, ніж ні - (22% ) 45 відповідей

скоріше ні, ніж так – 0

Чи порекомендували б Ви комусь зі своїх рідних, 

близьких, знайомих вступити на навчання за 

цією ОПП?



Інформації  

щодо випускників ОПП «Правоохоронна діяльність» 

першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, 

які вступили на другий (магістерський)  рівень вищої освіти



Результати опитування 255 здобувачів вищої освіти, які у 2020 році успішно

закінчили підготовку за ОПП “Правоохоронна діяльність”, та вступили на другий

(магістерський ) рівень вищої освіти:

ОДУВС, спеціальність 081 “ Право ” , заочна форма навчання, за кошти фізичних та

(або) юридичних осіб – 22 особи (9 %)

ОДУВС, спеціальність 124 “ Системний аналіз ” , заочна форма навчання, за кошти

фізичних та (або) юридичних осіб – 10 осіб (4 %)

ОДУВС, спеціальність 262 “ Правоохоронна діяльність ” , заочна форма навчання, за

кошти фізичних та (або) юридичних осіб – 6 осіб (3 %)

ОДУВС, спеціальність 081 “ Право ” , денна форма навчання, за державним

замовленням – 6 осіб (3 %)

МГУ, спеціальність 081 “ Право ” , заочна форма навчання, за кошти фізичних та

(або) юридичних осіб – 5 осіб (2 %)

ОДУВС, спеціальність 262 “ Правоохоронна діяльність ” , заочна форма навчання, за

державним замовленням – 2 особи (1 %)

- ОДУВС, спеціальність 081 “ Право ” ,  денна форма навчання, за кошти фізичних   та 

(або) юридичних осіб – 2 особи   (1 %)

- НАДУ при Президентові  України, спеціальність 281 “ Публічне       управління         та 

адміністрування ” ,  заочна форма навчання, за  кошти фізичних та (або) юридичних осіб                          

– 1 особа (0,5 %)


