
ЗВІТ  

про діяльність Одеського державного 

університету внутрішніх справ у 2022 році 

 

Протягом 2022 року колектив університету наполегливо працював і, не 

дивлячись на труднощі, пов’язані з відкритою військовою агресією російської 

федерації, продовжує працювати над удосконаленням життєдіяльності вишу, 

розвиваючи усі напрями роботи – кадровий, навчальний, методичний, науковий, 

виховний, розбудовує матеріально-технічну базу.  

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У 2022 році було здійснено заходи щодо зміцнення кадрового потенціалу та 

оптимального розподілу навантаження на працівників, створення комфортних 

умов для роботи та навчання, згуртованість колективу. 

Станом на 20 грудня 2022 року штатна чисельність постійного складу 

університету складає 792 посади, з яких 422 посади утримуються за рахунок 

коштів державного бюджету та 370 посад – за рахунок коштів спеціального фонду.  

До складу університету входять: 4 факультети (кримінальної поліції, 

превентивної діяльності, для органів досудового розслідування, Херсонський 

факультет), інститут права та безпеки, 19 кафедр, науково-дослідна лабораторія 

з проблем питань кримінального аналізу, докторантура та аспірантура, відділ 

післядипломної освіти, Одеський центр первинної професійної підготовки 

«Академія поліції» (м. Одеса), відділи та відділення. 

Фактично укомплектовано 488 посад – 61, 6 % (за державним бюджетом – 

345 посад (81,8 %), за рахунок коштів спеціального фонду – 143 посади (38,6 %).  

Поліцейськими заміщено 105 посад, вільнонайманими працівниками –       

383 посади (240 – державний бюджет, 143 – спеціальний фонд). 

Освітній процес в університеті забезпечують 28 докторів наук, 125 кандидатів 

наук і докторів філософії, із них вчене звання професора мають 21 особа, 

доцента – 72 особи, старшого наукового співробітника – 4 особи. Почесне звання 

заслуженого юриста України мають 2 працівники, заслуженого працівника освіти 

України – 1 працівник, заслуженого діяча науки і техніки України – 1 працівник. 

18 серпня 2022 року з метою подальшої науково-практичної спеціалізації 

на базі Одеського державного університету внутрішніх справ, Одеського 

національного морського університету та Науково-дослідного інституту (НДІ) 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових 

наук (НАПрН) України створена навчально-наукова лабораторія правового 

регулювання судноплавства та захисту вантажів.  

Протягом 2022 року підвищення кваліфікації (стажування) пройшли         

35 працівників науково-педагогічного та педагогічного складу із них за: 

державно-правовим циклом – 9 осіб; адміністративно-правовим циклом – 

8 осіб; кримінально-правовим циклом – 6 осіб; цивільно-господарським 

правовим циклом – 2 особи, в інших закладах вищої освіти за напрямом 

діяльності – 10 осіб. 
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У 2022 році підвищення кваліфікації пройшли 76 поліцейських, із них за 

навчальним планом працівників підрозділів організаційно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування – 51 осіб, підрозділів превентивної 

діяльності – 25 осіб. 

Станом на 20 грудня 2022 року навчання в університеті проходять          

3846 здобувачів вищої освіти із них: за державним замовленням 1395 осіб, із 

них: курсантів 1129 осіб; слухачів освітнього ступеня бакалавр за заочною 

формою навчання 183 особи; слухачів освітнього ступеня магістр 76 осіб, із них 

за денною формою навчання 21 особа, заочною – 55 осіб; ад’юнктів 7 осіб; за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 2451 особа, із них: студентів 2361 

особа, із них за денною формою навчання 942 особи, заочною – 1419 осіб; 

аспірантів 87 осіб, із них за денною формою навчання 17 осіб, заочною – 

70 осіб; докторантів 3 осіб. 

05 березня 2022 року на виконання вимог розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 190-р «Про проведення в         

2022 році дострокових випусків курсантів (слухачів) випускних курсів вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій» 

в університеті було здійснено достроковий випуск 79 курсантів та 318 слухачів 

заочної форми навчання, які навчалися за освітньо-професійною програмою    

«2 роки курсант – 1 рік слухач». 

За заслуги перед Українським народом та з нагоди 100-річчя від часу 

заснування трудовий колектив Одеського державного університету внутрішніх 

справ 21 квітня 2022 року був нагороджений грамотою Верховної Ради України. 

За період з 01 січня до 20 грудня 2022 року постійний склад університету 

заохочувався 175 разів, із них: Верховною Радою України – 7 осіб; Кабінетом 

Міністрів України – 3 осіб; Міністерством внутрішніх справ України – 39 осіб, 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування – 8 осіб; 

правоохоронними органами – 15 осіб; ректором університету – 103 особи, 

перемінний склад заохочувався 1039 разів, із них: Міністерством внутрішніх 

справ України – 7 осіб, правоохоронними органами – 5 осіб; ректором 

університету 1027 осіб. До дисциплінарної відповідальності було притягнуто 9 

осіб постійного складу та 25 осіб перемінного складу. 

Згідно із даними кадрових підрозділів Головних управлінь Національної 

поліції в областях зі служби в поліції станом на 20 грудня 2022 року було 

звільнено 101 випускника університету, які не відпрацювали 3 роки після 

отримання диплому про закінчення університету тому повинні відшкодувати 

державні кошти, що були затрачені на їх навчання, а саме по роках випуску: 

2019 року – 19 випускників, 2020 року – 25 випускників, 2021 року –  

28 випускників, 2022 року – 29 випускників. За результатами проведеної роботи 

у 2022 році на спеціальний рахунок університету ними було повернуто кошти в 

сумі 1 316 511 гривень. 
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У зв’язку з військовою агресією російської федерації та тимчасовою 

окупацією м. Херсон наказом ОДУВС від 06 травня 2022 року № 190 «Про 

тимчасове розташування Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ» було визначено, що для забезпечення захисту 

та безпеки працівників і здобувачів освіти Херсонського факультету, 

враховуючи особливий перебіг військових дій у Херсонській області, 

тимчасово, до прийняття рішення Міністерством внутрішніх справ України, з 

10 травня 2022 року розташуванням Херсонського факультету вважати 

територію університету в м. Одеса.  

Із загальної кількості осіб, які станом на 10 травня 2022 року навчалися 

курсантами чи працювали в Херсонському факультеті до університету в            

м. Одеса прибуло 144 курсанти із 229 та 30 працівників (4 поліцейських та       

26 вільнонайманих) із 100. З іншими працівниками Херсонського факультету, 

що не прибули до університету в м. Одеса та не приступили до виконання своїх 

функціональних обов’язків були зупинені трудові відносини, 4 поліцейські 

звільнені зі служби в Національній поліції України через порушення 

дисципліни, а 1 поліцейський перебуває у відпустці по догляду за дитиною. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Однією з найважливіших складових навчального процесу є навчально-

методична робота. Вона спрямована на вирішення завдань з підвищення якості 

підготовки здобувачів вищої освіти на основі комплексного підходу до 

вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 

освітніми ступенями бакалавра, магістра, за науковими ступенями кандидата 

(доктора філософії) та доктора наук, первинна професійна підготовка й 

підвищення кваліфікації. 

В університеті акредитовані:  

1. Спеціальності «Право» (081) за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти; «Правоохоронна діяльність» (262) за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

2. Освітньо-професійні програми за спеціальностями «Правоохоронна 

діяльність» (262) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; «Системний 

аналіз» (124) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

3. Освітньо-наукова програма за спеціальністю «Право» (081) за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

Університет також здійснює освітню діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти за  професією «Поліцейський» (5162). 

З урахуванням нових тенденцій в системі вищої освіти було розроблено 

навчальні плани для здобувачів вищої освіти набору 2022 року та внесені зміни 

в існуючі плани для здобувачів вищої освіти наборів попередніх років. 

З метою забезпечення освітнього процесу за допомогою дистанційних 

технологій було отримано ліцензію для платформи ZOOM з підтримкою до 

1000 осіб в одній конференції та для платформи Microsoft Office 365. 
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Для формування професійних компетентностей майбутніх фахівців 

протягом 2022 року було проведено 156 бінарних занять із залученням 

фахівців-практиків, а також 29 відкритих і 14 тренінгових занять. 

У січні 2022 року було успішно пройдено акредитацію освітньо-професійної 

програми «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти та в результаті отримано сертифікат НАЗЯВО про 

акредитацію освітньої програми від 29 березня 2022 року за № 2970 зі строком 

дії до 01 липня 2027 року. 

У період з 26 до 28 жовтня 2022 року експертною групою НАЗЯВО було 

проведено виїзну (дистанційну) експертизу щодо акредитації освітньо-

професійної програми «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за результатами якої університет отримав 

позитивну оцінку. 19 грудня 2022 року на засіданні галузевої експертної ради 

НАЗЯВО за результатами проведеної експертною групою НАЗЯВО виїзної 

(дистанційної) експертизи був затверджений позитивний експертний висновок.  

У зв’язку із введенням з 24 лютого 2022 року на території України 

воєнного стану через військову агресію російської федерації та з урахуванням 

безпекової складової учасників освітнього процесу оперативно вносилися зміни 

до графіку навчального процесу, а також розкладу навчальних занять. Так, 

2022/2023 навчальний для курсантів 3-го та 4-го курсів розпочався з 01 червня 

2022 року, а для курсантів 2-го курсу – з 01 липня 2022 року.  

Відповідно до вимог наказу МВС України від 24 лютого 2022 року № 164 

«Про направлення здобувачів освіти ЗВО МВС до Національної поліції»         

405 здобувачів вищої освіти університету, які успішно засвоїли програму 

первинної професійної підготовки поліцейського про що отримали відповідну 

довідку, з 03 березня 2022 року були направлені в оперативне розпорядження 

керівників ГУНП в областях за місцем свого проживання, з урахуванням безпекової 

складової, для участі в забезпеченні публічної безпеки і порядку, а саме:  

130 курсантів 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції; 127 курсантів 2-го курсу факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності; 68 курсантів 2-го, 64 курсанти  

3-го курсів, 9 слухачів магістратури факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування; 7 ад’юнктів докторантури та аспірантури.  

У період з 03 березня до 29 квітня 2022 року вони 14 560 разів (людино-

виходів) залучалися до виконання функцій поліції, із них: здійснювали 

патрулювання вулиць – 5421 раз (людино-виходів); виконували обов’язки за 

напрямом службової діяльності (карний розшук, служба дільничний офіцерів 

поліції, слідство, дізнання) – 4705 разів (людино-виходів); охороняли 

адміністративні будівлі – 2212 разів (людино-виходів); несли службу в добовому 

чергуванні – 1354 рази (людино-виходів); несли службу на блокпостах –  

640 разів (людино-виходів); здійснювали заходи з кібербезпеки – 228 разів 

(людино-виходів). 
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З метою закріплення теоретичних знань, набуття та вдосконалення 

професійних навичок і вмінь протягом серпня-грудня 2022 року курсанти         

2-4 курсів спільно із поліцейськими ГУНП в Одеській області проходили  

практичну підготовку по забезпеченню публічної безпеки та порядку в м. Одеса – 

53 рази (5150 людино-виходів). 

З метою згуртовування особового складу університету навколо державної 

незалежності, забезпечення високої бойової готовності для надання відсічі 

ворогові, формування психологічної готовності до виконання службових 

завдань в екстремальних ситуаціях було розроблено та затверджено Програму 

первинної військово-професійної підготовки згідно з якою навчання пройдуть усі 

курсанти, слухачі, ад’юнкти та працівники університету. 

З 05 грудня 2022 року до ГУНП в областях було направлено для 

проходження навчальної практики 358 курсантів 2-го, 3-го курсів, 14 слухачів 

магістратури 1-го курсу та стажування 379 курсантів випускних курсів.  

У звітному періоді за фінансової підтримки Одеської обласної ради, яка 

склала 1 млн. гривень, на території університету за адресою: м. Одеса,              

вул. 21 км Старокиївської дороги, 42-В, було побудовано навчальний полігон 

«Поліцейська станція», що дає можливість відпрацьовувати практичні навички 

майбутніх дільничних офіцерів поліції. 

За результатами проведеного рейтингового оцінювання діяльності навчально-

методичної роботи науково-педагогічними працівниками переможцем в 

номінації «Викладач 2022 року» було визнано майора поліції Бахчевана Євгена 

Федоровича, кандидата юридичних наук, завідувача кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Науково-дослідна робота є пріоритетним стратегічним напрямком розвитку 

університету. Результати наукової діяльності науково-педагогічного складу 

університету відображено в монографіях, підручниках і навчальних посібниках, 

збірниках наукових праць. 

Так, протягом 2022 року науково-педагогічним складом університету було 

підготовлено 1260 наукових праць, з них: 322 наукові фахові статі, 780 тез 

наукових доповідей, 6 підручників, 34 посібника, 25 монографій, 44 методичні 

рекомендації, 49 статей надруковано у виданнях, що індексуються у 

міжнародних науково-метричних базах Scopus, Web of Science. Проведено       

33 наукові заходи із них 20 конференцій та 13 круглих столів. 

За показниками Scopus університет займає 183 місце, Webometrics (оцінка 

науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-

сайтів) – 83 місце в рейтингу серед закладів вищої освіти України та 7859 місце 

в світовому рейтингу, 7216 місце в рейтингу цитованості науково-дослідницьких 

робіт і 4106 місце в рейтингу найбільш цитованих дослідників.  

12 здобувачів вищої освіти докторантури та аспірантури здійснили 

успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності «Право» (081).  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/2013UJSc.aspx?lang=uk
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Протягом 2022 року 1 працівник успішно захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», вчене 

звання професора отримали 3 працівники, вчене звання доцента – 9 працівників. 

За підсумками конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищого освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України представники університету зайняли 

призові місця у таких номінаціях: 

1) «Конституційне та міжнародне право»:  

І місце – Хабєєв Владислав Маратович, студент 2-го курсу факультету № 1 

навчально-наукового інституту права та кібербезпеки;  

2) «Кримінальне право та кримінологія»:  

ІІ місце – рядова поліції Бубнова Ірина Ігорівна, курсантка 3-го курсу 

факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;  

3) «Адміністративно-правові науки»:  

ІІ місце – рядова поліції Вільська Єлизавета Русланівна, курсантка 2-го 

курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;  

4) «Цивільно-правові та господарсько-правові науки»: 

ІІ місце – Паплінська Ірина Ігорівна, студентка 4-го курсу факультету № 1 

навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. 

5) «Економічні науки та фінанси»:  

ІІІ місце – Томак Олена Сергіївна, студентка 4-го курсу факультету № 1 

навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. 

Проведено 3 засідання Наукового товариства курсантів, студентів і 

молодих вчених.  

В університеті щоквартально здійснюється випуск наукових журналів 

«Південноукраїнський правничий часопис» та «Юридичний бюлетень», а також 

організовано роботу інтернет-сайту журналів. У 2022 році було здійснено         

10 таких випусків.  

За результатами конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та 

профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, 

установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

внутрішніх справ України, оголошеного наказом МВС України від 25 липня 

2022 року № 457, працівники та здобувачі вищої освіти університету були 

відзначені в таких номінаціях: 

диплом Ι ступеня у номінації «Методики, методичні рекомендації 

(методичні настанови)» за методичні рекомендації щодо проведення занять з 

використанням спеціалізованого навчального полігону «Інтерактивна класна 

кімната» отримали проректор університету полковник поліції Корнієнко 

Максим та професор кафедри адміністративної діяльності поліції майор поліції 

Ковальова Олена; 

диплом ΙΙ ступеня у номінації «Наукові видання» (монографії, науково-

практичні коментарі) за монографію: «Кримінальне провадження в умовах 

надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні 

основи» отримала завідувач кафедри кримінального процесу підполковник 

поліції Тетерятник Ганна; 
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диплом ΙΙΙ ступеня у номінації «Підручники» за «Кримінальне право 

України. Загальна частина» отримали завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології Конопельський Віктор і професор кафедри кримінального права 

та кримінології Меркулова Валентина; 

диплом ΙΙ ступеня у номінації «Комп’ютерні програми практичного 

спрямування» за освітню платформу Virtual еducation з VR-моделями «Слідча 

практика: віртуальний огляд місця події» отримав колектив авторів: Ісмайлов 

Карен, Афонін Дмитро, Лісніченко Дмитро. 

Сертифікат учасника за навчальний посібник «Основи слідчої діяльності» 

отримав колектив авторів кафедри кримінального процесу Калугін Володимир, 

Смоков Сергій, Федоров Ігор. 

Сертифікат учасника у номінації «Друкована профорієнтаційна продукція» 

отримала начальник відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи 

та сприяння працевлаштуванню випускників Юрочко Оксана. 

Сертифікат учасника у номінації «Профорієнтаційний відеоролик 

«ОДУВС-2021» отримала завідувач відділення зв’язків з громадськістю 

підполковник поліції Лифар Інна. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2022 року       

№ 894 в університеті утворено спеціалізовану вчену раду з присудження 

наукового ступеня доктора наук Д 41.884.04 під головуванням доктора 

юридичних наук, професора Конопельського Віктора Ярославовича, загальною 

кількістю 19-ть членів ради. Профіль ради: 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».  

На теперішній час відбувається процес формування спеціалізованої вченої 

ради з присудження наукового ступеня доктора юридичних наук для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальностей 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 21.07.05 – службово-бойова 

діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки) з грифом «Таємно». 

16 грудня 2022 року пройшла експертна рада з національної безпеки та воєнних 

наук (таємно) Міністерства освіти і науки України, яка погодила питання щодо 

створення в університеті такої спеціалізованої вченої ради про що надала свої 

пропозиції на розгляд колегії Міністерства освіти і науки України. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

У 2022 році для вступу на денну форму навчання за державним 

замовленням до університету було подано 1632 електронні заяви в результаті 

чого із ГУНП в областях надійшло 864 особові справи й загальний конкурс 

склав 2,1 на одне місце. 

Середнє зважене значення за кількістю поданих заяв абітурієнтами до 

університету та середнім конкурсним балом у 2022 році склало 153,824. 



8 

 

Державне замовлення у 2022 році університетом було виконано в повному 

обсязі. Так, на денну форму навчання зараховано 412 осіб, із яких: за освітнім 

ступенем бакалавра 395 осіб, спеціальність Право (081) – 120 осіб,  

Правоохоронна діяльність (262) – 275 осіб; за освітнім ступенем магістра, 

спеціальність Право (081) – 15 осіб; за науковим ступенем доктора філософії, 

спеціальність Право (081) – 2 особи. 

На заочну форму навчання зараховано 65 осіб, із яких за освітнім ступенем 

бакалавра, спеціальність Правоохоронна діяльність (262) –  40 осіб, за освітнім 

ступенем магістра, спеціальність Правоохоронна діяльність (262) – 25 осіб. 

Із 395 осіб зарахованих на навчання на 1-й курс денної форми навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр за державним замовленням кількість 

чоловіків у поточному році становить 322 особи, що складає 81,5 % від 

загальної кількості зарахованих та 73 жінки, що складає 18,5 % від загальної 

кількості зарахованих.  

 

ІМІДЖЕВА РОБОТА 

З метою реалізації інформаційної політики МВС та інформування громадян 

про діяльність університету протягом 2022 року в засобах масової інформації та 

мережі Інтернет було розміщено 970 матеріалів. 

Зокрема, в ефірі центральних та регіональних телерадіоканалів: «Факти ICTV», 

«7 канал», «Перший міський», «Думська ТВ», «Суспільне Одеса», «Телеканал 

Вінниччина», «Репортер», «Град», «Суспільне Херсон», «Перше міське радіо» 

тощо розміщено 25 матеріалів, які висвітлюють позитивні здобутки у науковій, 

культурно-просвітницькій та спортивній сферах життя закладу вищої освіти.  

Головним інформаційним каналом комунікації є вебсайт Одеського 

державного університету внутрішніх справ, який покликаний не лише 

висвітлювати діяльність вишу, надавати всю необхідну довідкову інформацію, 

а й формувати позитивний імідж закладу вищої освіти. Вебсайт виступає як 

інструмент інформування абітурієнтів, студентів, викладачів та всіх 

зацікавлених осіб про події з життя університету. 

Так, протягом звітного періоду на вебсайті університету було розміщено 

845 інформаційних матеріалів. Також університет наростив присутність у 

різних каналах комунікації, забезпечує систематичне оновлення сторінок 

університету у соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а 

також у месенджері Telegram.  

Так, протягом червня 2022 року було забезпечено розміщення в соціальних 

мережах Facebook та Instagram таргетованої реклами про переваги навчання в 

університеті та особливості вступу до ОДУВС у 2022 році, за допомогою якої 

охоплено 347 тисяч користувачів та забезпечено понад 1 млн показів реклами 

вишу. Враховуючи вжиті заходи, значно зросла кількість підписників на 

офіційні сторінки вишу у соціальних мережах, а охоплення сторінки 

університету в мережі Facebook зросло на 213 тисяч (на 423,7 %). 

19 березня 2022 року на базі університету спільно з Навчальним Центром 

SAR, Групою компаній «Парамедик», при підтримці Національної Ради з 

Охорони Здоров’я та Безпеки було проведено тренінг для представників засобів 
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масової інформації «Безпека журналіста у зоні бойових дій». Питання, які 

відпрацьовувались під час тренінгу, стосувались особливостей забезпечення 

власної безпеки працівника ЗМІ у зоні бойових дій та алгоритму дій журналіста 

під час обстрілів різного типу. 

10 червня 2022 року для представників засобів масової інформації було 

проведено професійний тренінг щодо заходів особистої безпеки під час 

виконання обов’язків в умовах війни, основ надання первинної домедичної 

допомоги та правил поводження зі зброєю.  

Окрім репортажних матеріалів, з нагоди відзначення державних, релігійних 

та національних свят відділенням зв'язків з громадськістю забезпечується 

підготовка відеопривітань, створення іміджевих відеороликів та проведення 

патріотичних флешмобів за участю курсантів та студентів університету. Так, 

протягом 2022 року створено 51 відеоролик та проведено 19 прямих ефірів в 

мережі в Instagram, де бажаючі вступити до університету отримали відповіді на 

запитання від представника приймальної комісії. 

З метою популяризації професії поліцейського, підвищення престижності 

здобуття відомчої освіти в університеті, 25 серпня 2022 року вийшов друком 

спеціальний випуск газети «Вечірня Одеса», присвячений 100-річчю заснування 

ОДУВС.  

26 серпня 2022 року за участю керівництва МВС, державних органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і військових 

органів, освітніх, релігійних, громадських та інших установ було проведено 

заходи з нагоди відзначення 100 років із часу заснування Одеського державного 

університету внутрішніх справ, а також підготовлено та надруковано науково-

художнє видання  «Закон. Честь. Знання. 100 років надбання». 

 

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ТА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України в 

університеті було активізовано волонтерську роботу з метою надання допомоги 

військовослужбовцям Збройних Сил України, особовому складу Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України, сприяння у зустрічі та 

розселенні біженців, допомоги маломобільним громадянам, вирішення 

соціально-побутових питань, допомозі в лікарнях, громадських їдальнях та 

виконанні інших функцій по наданню гуманітарної допомоги на території         

м. Одеса, Одеської області, м. Миколаїв та м. Херсон. 

Наказом ОДУВС від 10 березня 2022 року № 103 в університеті  було 

створено зведений спеціальний загін Одеського державного університету 

внутрішніх справ, який є добровольчим формуванням працівників університету. 

До складу загону увійшли 156 осіб. 

Особовим складом університету було проведено наступну волонтерську 

роботу: 

1. З березня до квітня 2022 року університетом була надана допомога в 

поселенні, організації харчування та навчання зведеного загону ГУНП в 

Одеській області – 228 осіб. 
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2. Близько 22-ох тон гуманітарної допомоги надійшло до ОДУВС від 

Асоціації комун Румунії (Тульчинська філія), Громадянської оборони Франції та 

за сприяння українських волонтерів. Частину допомоги передано до Одеської 

обласної дитячої клінічної лікарні та Державної установи «Територіальне 

медичне об’єднання МВС України по Одеській області». 

3. Поліцейським ГУНП в Миколаївській області було передано: 150 

військових розвантажувальних жилетів, турнікети, медичні джгути, 

акумулятори для портативних радіостанцій, термобілизна,  взуття, вироби 

медичного призначення, очищену питну воду (1000 л) та продукти харчування.  

4. На потреби дітей, які проходять лікування у дитячому відділенні КНП 

«Одеська обласна клінічна психіатрична лікарня № 1» передано: засоби гігієни, 

фрукти, продукти харчування, сік та побутову хімію.  

5. Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України 

по Одеській області» було передано медикаменти та з метою надання 

необхідної допомоги працівникам державної установ працівники університету 

заступали на добове чергування. 

6. Передано гуманітарну допомогу Громадській організації 

«Пересипчанка», під патронатом якої знаходяться 217 багатодітних та 

малозабезпечених сімей, діти, які знаходяться під опікою, та діти, які 

позбавлені батьківського піклування, а також люди похилого віку, які 

потребують допомоги. 

7. Спільно з Громадською організацією «Фонд «Дружба» та Благодійним 

фондом «Мами Одеси» здійснено адресну допомогу для жінок з малолітніми 

дітьми в м. Одеса, а саме було передано продуктові набори та засоби особистої 

гігієни. 

8. Курсанти та студенти університету були задіяні в роботі Одеського 

центру соціальних служб, де з 12 квітня 2022 року вони допомагали зустрічати 

біженців та надавали їм необхідну інформацію. 

9. Курсантами та працівниками Одеського центру первинної професійної 

підготовки «Академія поліції» було здійснено адресну гуманітарну допомогу 

для 160-ти осіб у м. Одеса. 

10. 8 працівників університету надавали допомогу в приготуванні їжі для 

військовослужбовців Збройних Сил України та переселенців. 

11. Працівниками університету було надано: 

військовослужбовцям Збройних Сил України 8 бронежилетів та 1 лазерний 

дальномір (дальномер Vortex 5x21 Crossfire HD 1400);  

прихисток 85-ти біженцям; 

допомогу в переміщенні до державних кордонів України – 50 біженцям; 

допомогу Збройним Силам України, біженцям, багатодітним сім’ям та 

маломобільним громадянам – більше 150-ти разів. 

12. На базі університету працівниками та курсантами було виготовлено 

близько 1500 м² маскувальних сіток, які передано до ГУНП в Одеській області 

та Збройних Сил України. 

13. Взято участь у міжнародному гуманітарному проєкті «Aid4Ukraine». 

Так, спільно з Навчальним центром SAR, групою компаній «Парамедик», за 
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підтримки Національної ради охорони здоров’я та безпеки, працівниками 

університету було сформовано та укомплектовано 1800 аптечок ІНАП 

(індивідуальна носима аптечка), які в подальшому були передані представникам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Головних управлінь Національної поліції в Одеській та Миколаївській областях. 

14. Юридична клініка університету надає правову допомогу усім, хто її 

потребує в умовах війни. Науково-педагогічними працівниками та здобувачами 

вищої освіти університету надано 42 безкоштовні консультації з правових 

питань місцевому населенню та тимчасово переміщеним особам. 

15. Більш ніж 150 курсантів і працівників університету стали донорами 

крові та долучились до поповнення банку крові для поранених захисників 

України, хворих дітей та всіх громадян, які її потребують. 

16. Курсанти університету залучені до організації роботи складу 

гуманітарної допомоги Координаційного гуманітарного штабу при Одеській 

обласній військовій адміністрації. 

17. Керівництво університету разом із БФ «Caritas Odesa UGCC» передали 

благодійну допомогу курсантам, які перемістилися з тимчасово окупованої території. 

18. Працівники університету активно провадять волонтерську роботу 

спільно з такими громадськими організаціями: Волонтерський центр «Оборона 

Одеса 2.0»; ГО «10 квітня»; Гуманітарний штаб «Одесса как она есть»; 

волонтерський центр при благодійному фонді КНП «Арцизька центральна 

опорна лікарня»; Громадський рух «Віра. Надія. Любов.»; «Всеукраїнська 

фундація захисту прав і свобод людини», Волонтерська група села Нова Долина. 

 

СПОРТИВНІ ЗАХОДИ 

В університеті організовано роботу 9 спортивних секцій, а саме: боротьба 

самбо, поліатлон, гирьовий спорт, легка атлетика, міні-футбол, волейбол, 

баскетбол, практична й кульова стрільба, черлідінг, в яких тренуються більш 

ніж 200 здобувачів вищої освіти.  

Курсанти, студенти, слухачі та науково-педагогічний склад університету 

протягом 2022 року взяли участь у 20-ти спортивно-масових заходах, з яких:    

7-м – університетських, у 4-ох чемпіонатах Одеської області, 7-ми чемпіонатах 

України, 1-му Чемпіонаті Європи та 1-му Кубку Світу. 

За результатами прийняття участі представників університету у змаганнях 

та чемпіонатах зайнято 30-ть призових місць. 

16 січня 2022 року в м. Одеса проходив Відкритий чемпіонат Одеської 

області з боротьби самбо серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. За 

результатами змагань курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності рядовий поліції Філіпчук Ярослав у ваговій 

категорії до 98 кг зайняв 1-ше місце, а курсант 2-го курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції рядовий поліції 

Юрчак Тарас у ваговій категорії до 71 кг посів 2-ге місце. 

09 липня 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з волейболу. 
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22-23 липня 2022 року в м. Львів відбувся Кубок України з легкої 

атлетики, де курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування рядовий поліції Волкорєзов Віктор посів 5-ге місце на 

дистанції 800 метрів. 

26 липня 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з перетягування канату. 

15-20 серпня 2022 року у м. Київ проходив Чемпіонат України з боротьби 

самбо серед чоловіків та жінок, де за результатами змагань курсант 2-го курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

рядовий поліції Філіпчук Ярослав у ваговій категорії до 98 кг посів 1-ше місце. 

16-18 вересня 2022 року в м. Івано-Франківськ проходив Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед юніорів, де курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування рядовий поліції Волкорєзов Віктор посів 

2-ге місце на дистанції 800 метрів та 3-тє місце на дистанції 400 метрів. 
01 жовтня 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з боротьби самбо. 

10 жовтня 2022 року в м. Рівно проходив Чемпіонат України з боксу серед 

юніорів, студент 2-го курсу навчально-наукового інституту права та 

кібербезпеки Погожий Максим посів 2-ге місце. 
11-13 жовтня 2022 року проводилась спартакіада з шахів серед ЗВО          

м. Одеси. За результатами участі в змаганнях команда Одеського державного 
університету внутрішніх справ зайняла третє місце. 

На Чемпіонаті України з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих, 

який проходив у м. Одеса 13-16 жовтня 2022 року, викладач кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки Трішин Костянтин у ваговій 

категорії до 60 кг здобув впевнену перемогу та посів 1-ше місце.  

17-20 жовтня 2022 року в Республіці Туреччина (провінція Анталія, селище 

Кіріш) проходив Чемпіонат Європи з Універсального бою серед юніорів, юніорок 

та дорослих.За результатами участі в змаганнях: 
1-ше місце серед юніорів у ваговій категорії до 65 кг посів курсант 1-го 

курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
рядовий поліції Ощепков Олександр; 

1-ше місце серед дорослих у ваговій категорії до 75 кг зайняв курсант 3-го 
курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
Юрчак Тарас; 

1-ше місце серед дорослих у ваговій категорії понад 95 кг посів курсант     
2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 
діяльності Філіпчук Ярослав. 

21-24 жовтня 2022 року в Республіці Туреччина (провінція Анталія, 
селище Кіріш) відбувся Кубок Світу з універсального бою серед юніорів, 
юніорок та дорослих. За результатами спортивних змагань: 

1-ше місце серед юніорів у ваговій категорії до 65 кг посів курсант 1-го 
курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
рядовий поліції Ощепков Олександр; 

1-ше місце серед юніорів у ваговій категорії понад 95 кг зайняв курсант     
2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 
діяльності рядовий поліції Філіпчук Ярослав; 
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2-ге місце серед юніорів у ваговій категорії до 75 кг зайняв курсант 3-го 
курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
рядовий поліції Юрчак Тарас. 

У підсумку Національна збірна України з універсального бою посіла 1-ше 
загальнокомандне місце. 

05 листопада 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з легкоатлетичного кросу. 
06-07 листопада 2022 року у м. Київ відбувся чемпіонат України з дзюдо 

серед юніорів (до 21 року) та кадетів (до 18 років). За результатами змагань 
студент 1-го курсу навчально-наукового інституту права та кібербезпеки 
Прийма Олег зайняв 2-ге місце у кадетській категорії (до 18 років). 

12 листопада 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з шахів. 
02 грудня 2022 року взяли участь у спартакіаді з настільного тенісу серед 

ЗВО м. Одеси. За результатами змагань викладач кафедри тактико-спеціальної, 
вогневої та фізичної підготовки Головко Віктор посів 3-тє місце. 

03 грудня 2022 року проведено змагання на кубок ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ з гирьового спорту;  

10 грудня 2022 року в м. Одеса проходив відкритий кубок Одеської області 

зі змішаних єдиноборств ММА, де курсант 2-го курсу факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування рядовий поліції Зігангіров 

Костянтин у ваговій категорії до 83 кг посів 2-ге місце. 

16-17 грудня 2022 року в м. Львів проходив зимовий чемпіонат України з 

триатлону. За результатами змагань курсант 1-го курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції рядовий поліції Шманов 

Володимир посів 7-ме місце. 

18 грудня 2022 року в м. Одеса проходив відкритий чемпіонат Одеської 

області з боротьби самбо серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. За 

результатами змагань: 

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності рядовий поліції Філіпчук Ярослав у ваговій категорії 

до 98 кг посів 1-ше місце; 

курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції рядовий поліції Юрчак Тарас у ваговій категорії до 79 кг 

посів 1-ге місце; 

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування рядовий поліції Зігангіров Костянтин у ваговій категорії до 79 кг 

посів 2-ге місце; 

курсант 1-го курсу Херсонського факультету рядовий поліції Васильєв 

Валерій у ваговій категорії до 79 кг посів 3-ге місце; 

курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування рядовий поліції Ощепков Олександр у ваговій категорії до 71 кг 

посів 2-ге місце; 

студент 1-го курсу навчально-наукового інституту права та кібербезпеки 

Прийма Олег у ваговій категорії до 64 кг посів 1-ше місце; 
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курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування рядовий поліції Полєвой Микола у ваговій категорії до 64 кг 

посів 2-ге місце; 

курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування рядовий поліції Свічка Максим у ваговій категорії до 64 кг посів 

3-ге місце; 

курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування рядовий поліції Мукан Ганна у ваговій категорії до 80 кг посіла 

1-ге місце. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Співпраця університету на міжнародному рівні із закладами вищої освіти 

сприяє зміцненню міжнародного партнерства, здійсненню академічної мобільності, 

підвищенню рівня навчання та інтеграції закладу вищої освіти України до 

світового і європейського освітнього середовища. 

У період з 01 січня до 20 грудня 2022 року в рамках провадження 

академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти університетом були проведені наступні міжнародні заходи, зокрема: 

1) 18 січня 2022 року професор кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Албул Сергій в якості експерта взяв участь в засіданні Європейського інституту 

післядипломної освіти та Академії Гуспол (Чеська Республіка) для подальшої 

участі у міжнародних проєктах та отримання міжнародних грантів у галузі 

освіти. 

2) з 19-21 січня 2022 року в рамках проєкту «Попередження та боротьба з 

організованою злочинністю та поліцейська співпраця через транскордонні 

центри на кордоні Румунія-Україна», проректор університету підполковник 

поліції Дубенко Олександр взяв участь у тренінгах, які проходили в м. Тулча 

(Румунія). 

3) 03 травня 2022 року завідувач  науково-дослідної лабораторії з 

проблемних питань кримінального аналізу Афонін Дмитро на базі 

Варшавського університету дистанційно пройшов міжнародне стажування за 

темою «EUROPEAN LEGAL COMMUNICATION: FROM INSTITUTIONAL TO 

MEDIA DISCOURSE (law, economics, psychology, linguistics, public 

administration, Information technology)» програми «THE DEVELOPMENT OF 

JURISPRUDENCE: THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAW». 

4) 18 травня 2022 року підписано Протокол про співробітництво між 

Одеським державним університетом внутрішніх справ та Університетом 

адміністративної служби в Баварії (Федеративна Республіка Німеччина). 

5) 01 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч керівництва університету 

з ректором Батумського державного університету імені Шота Руставелі 

професором Мерабом Халваші (захід відбувся з нагоди підписання договору 

про співробітництво між закладами вищої освіти у сфері освітньої та наукової 

діяльності). 

6) 15 червня 2022 року проректор університету полковник поліції 

Корнієнко Максим разом із начальником відділу міжнародного співробітництва 
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Арапакі Мариною взяли участь у вебінарі щодо Міжнародної мобільності 

Еразмус+ для українських освітян під час війни в Україні. 

7) 23 червня 2022 року відбулася онлайн-лекція за темою: «Domestic 

violence» (домашнє насильство), організована Одеським державним 

університетом внутрішніх справ спільно з Литовською Школою Поліції 

(спікером заходу виступив начальник відділу поліцейської діяльності 

Литовської Школи Поліції Міндаугас Баранаускас). 

8) 24 червня 2022 року проведено чергове засідання Speaking Club за 

темою: «Базові правила безпеки в цифровому середовищі», де спікерами 

виступили представники Державного департаменту США (Офіс із координації 

допомоги в Європі та Євразії), а саме: Барановський Олексій, старший викладач 

Швецького технологічного інституту Блегінге, Цивковська Ірина, менеджер 

проєкту з кібербезпеки, Головата Тетяна, асистент проєкту з кібербезпеки. 

9) 29 червня 2022 року відбулося засідання Speaking Club на тему 

«Maintaining human rights during  the time of emergency and martial war» (гості 

заходу: представники Консультативної місії Європейського Союзу Покас 

Георгіос, старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності 

Регіонального представництва КМЄС в Одесі, Лімпман Крістіан, старший 

радник з кримінального пошуку, Бєлєнький Володимир, експерт з питань 

реформи прокуратури). 

10) 14 липня 2022 року відбулося чергове засідання Speaking Club на тему 

«Activities of representatives of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine within 

UN peacekeeping operations» («Діяльність представників правоохоронних 

органів України в миротворчих операціях ООН»), спікером заходу виступив 

професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Пядишев 

Володимир. 

11) 21 липня 2022 року відбулося засідання Speaking Club на актуальну в 

умовах російської агресії тему з міжнародного права: «International crimes and 

protection of civilians» (гості заходу: представники Консультативної місії 

Європейського Союзу – Ліппманн Крістіан, старший радником з кримінального 

пошуку, і Бєлєнький Володимир, експерт з питань реформи прокуратури). 

12) 02 серпня 2022 року підписано Меморандум про співробітництво між 

Одеським державним університетом внутрішніх справ та Вищою школою 

менеджменту у м. Варшава (Республіка Польща).  

13) 08 серпня 2022 року Риженко Ірина, заступник директора навчально-

наукового інституту права та кібербезпеки – декан факультету № 1 дистанційно 

взяла участь у науковому стажуванні «Академічна доброчесність». Організаторами 

заходу виступили: Польсько-українська Фундація – Інститут Міжнародної 

Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету 

Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD. 

14) 16 серпня 2022 року для курсантів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування була проведена онлайн-лекція за участю 

радника/тренера   з   питань    належного   врядування    людськими    ресурсами  
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Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM) Толса Мартінса 

за темою: «Управління конфліктами». 

15) 18 серпня 2022 року відбулося засідання Speaking Club з native speaker 

Барнардом Марком за темою: «Перспективи роботи в Академії ФБР у США». 

16) 22 серпня 2022 року для курсантів 208 взводу факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування та представників університету 

відбулась факультативна онлайн-лекція за темою: «Вступ до американської 

цивільної правової системи». Захід провів адвокат з округу Огайо штату 

Кентуккі зі Сполучених Штатів Америки Tom GLASSMAN. 

17) 31 серпня 2022 року для курсантів та студентів університету відбулася 

факультативна онлайн-лекція за темою: «Вступ до правової системи США». 

Захід провела доцентка кафедри юридичних наук Janet K.G. DICKSON з Seattle 

University School of Law. 

18) 06 вересня 2022 року для представників університету відбулась 

факультативна онлайн-лекція за темою: «Основи діяльності поліції в Німеччині». 

Захід провів професор публічного права та політики Федерального університету 

прикладних наук з державного управління (Brühl) в Німеччині Arndt KUNNECKE. 

19) 09 вересня 2022 року відбулося засідання Speaking Club за участю 

Барнарда  Марка за темою: «Особливості розслідування кримінальних справ в 

США». 

20) 12 вересня 2022 року відбулася факультативна лекція з курсантами – 

учасниками Speaking club за темою: «Новітні тенденції в діяльності поліції 

Литви в боротьбі з насильством в ближньому оточенні» за участю заступника 

начальника відділу діяльності поліції Школи поліції Литви Вілюса Велічка. 

21) 21 вересня 2022 року відбулося факультативне онлайн-заняття з 

курсантами 4-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування та студентами 1-го курсу Навчально-наукового інституту праза та 

кібербезпеки за темою «Переконання в нормативному аналізі: досвід США» 

Захід провела доцентка кафедри адвокатської майстерності з Seattle University 

School of Law Janet K.G. DICKSON. 

22) 26 вересня 2022 року відбулося факультативне онлайн-заняття для 

курсантів 2-го та 3-го курсів факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування за темою: «Поширені труднощі при складанні 

договорів». Захід провів професор Andrew Turner Вісконсинського університету 

в Медісоні. 

23) З 26 до 28 вересня 2022 року професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення Пядишев Володимир дистанційно пройшов «23-й 

Симпозіум Інтерполу з навчання поліції» в Арабському університеті наук про 

безпеку імені Наїфа (NAUSS) (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), який є міжурядовою 

установою, що діє під егідою Ради міністрів внутрішніх справ арабських країн і 

присвячений вивченню та обліку проблем у діяльності поліції, а також кращих 

практик, які виявились та накопичилися за час діяльності поліції країн світу в 

умовах пандемії COVID-19. 

24) 27 вересня 2022 року організовано факультативне онлайн-заняття для 

студентів навчально-наукового інституту права та кібербезпеки за темою: 
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«Короткий вступ до права прав людини». Захід провела доцентка кафедри прав 

людини факультету права та адміністрації Університету Миколи Коперника 

(Польща) Julia Kapelańska-Pręgowska. 

25) 28 вересня 2022 року начальник відділу міжнародного співробітництва 

Волошанівська Тетяна взяла участь у роботі Міжнародної конференції 

«Сучасний навчальний процес у підготовці кадрів правоохоронних органів: 

інновації, виклики та можливості» та засіданні правління Асоціації 

Європейських Поліцейських Коледжів (м. Рига, Латвія), де виступила з 

доповіддю: «Інноваційні методи викладання для здобувачів вищої освіти 

Одеського державного університету внутрішніх справ: практика України». 

25) 28 вересня 2022 року для курсантів факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності було проведено факультативне онлайн-

заняття за темою: «Основні складові ефективних контрактів» за участю 

професора Вісконсинського університету в Мадісоні Andrew TURNER. 

27) 04 жовтня 2022 року відбулася онлайн-зустріч ректора ОДУВС 

полковника поліції Швеця Дмитра з ректором Управлінської академії прикладних 

наук в м. Варшава (Республіка Польща) Цекановським Збігнієвим під час якої 

сторони обговорили перспективи подальшої реалізації академічної мобільності, 

а також можливості учасників освітнього процесу навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти. 

28) З 04 до 06 жовтня 2022 року завідувач кафедри тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної підготовки майор поліції Бахчеван Євген та доцент 

кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки Ніколаєв 

Олександр взяли участь у Міжнародному навчальному тренінгу «Міжнародна 

поліцейська підготовка з використанням зброї та тактики», що проходив на базі 

Литовської школи поліції. 

29) 04 та 10 жовтня 2022 року проведено факультативні онлайн-заняття для 

здобувачів вищої освіти університету за темами: «Юридична освіта та професії 

в Італії (індивідуальна практика та асоційовані компанії)», «Переговори та 

запобігання конфліктам у корпоративному праві Італії» за участю доцента 

Веронського університету Paolo BUTTURINI.  

30) 17 жовтня 2022 року начальник відділу міжнародного співробітництва 

кандидат юридичних наук Волошанівська Тетяна та фахівець відділу 

міжнародного співробітництва доктор філософії за спеціальністю 081 «Право» 

Боксгорн Анастасія провели онлайн-лекцію для студентів зі Сполучених Штатів 

Америки (SEATTLE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW) за темою: «Навчальний 

процес в Одеському державному університеті внутрішніх справ в період 

запровадження воєнного стану». 

31) З 18 до 20 жовтня 2022 року відбулася перша сесія тренінгу з базових 

навичок медіації для курсантів та студентів університету, під керівництвом 

радника/тренера з питань менеджменту та управління персоналом КМЄС Толса 

Мартінса; 

32) 21 жовтня 2022 року відбулося факультативне онлайн-заняття для 

здобувачів вищої освіти університету за темою: «Основи правової системи 
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США» за участю професора юридичного письма (Міжнародна програма LLM) 

IIT Chicago-Kent College of Law Lurene Contento. 

33) З 16 до 24 жовтня 2022 року відбувся навчальний візит декана 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції полковника 

поліції Дулгера Володимира та доцента кафедри тактико-спеціальної, вогневої 

та фізичної підготовки Ніколаєва Олександра до Академії МВС Республіки Болгарія. 

34) З 17 до 28 жовтня 2022 року професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення Пядишева Володимира взяв участь в онлайн-курсі 

«Охорона громадських місць, критичної інфраструктури та кібербезпека», який 

проводився Агенством Європейського Союзу з підготовки співробітників 

правоохоронних органів (CEPOL) на платформі LEEd CEPOL. 

35) 31 жовтня 2022 року проведено установчі збори осередку Української 

Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації (International Police Association – IPA). 

36) 02 листопада 2022 року проведено заняття для поліцейських сектору 

протидії домашньому насильству та дільничних офіцерів поліції ГУНП в 

Одеській області за участю представника Консультативної місії Європейського 

Союзу Опрі Некулая. 

37) 02 листопада 2022 року відбулася онлайн-лекція для здобувачів вищої 

освіти університету за участю професорів з Western Michigan University Thomas 

M. Cooley Law School. 

38) 03 листопада 2022 року відбулася онлайн-зустріч представників 

Європейського Союзу та компанії Particip з представниками Міністерства 

внутрішніх справ України та органів сфери управління МВС щодо співпраці з 

Програмою НАТО з виховання доброчесності. 

39) 04 листопада 2022 року засідання науково-практичного круглого столу 

за темою: «Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: Сучасний 

стан та перспективи розвитку» за участю представників Консультативної місії 

Європейського Союзу, зокрема: радника/тренера з питань взаємодії поліції та 

громади Опрі Некулая та старшого радника з питань загальної правоохоронної 

діяльності Покаса Георгіоса. 

40) З 31 жовтня до 04 листопада 2022 року відбувся 13-й щорічний 

міжнародний сертифікований курс WIPO-KIPO-KIPA-KAIST з управління активами 

інтелектуальної власності для успіху бізнесу на основі мультимедійного 

інструментарію IP PANORAMA і DL-450 IP Management Course участь в якому 

взяла доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Дружкова Ірина. 

41) 08 листопада 2022 року для слухачів 1-го курсу факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування, які здобувають освітній ступінь 

магістр, відбулася друга сесія тренінгу «Базові навички медіатора» за участю 

тренерський складу: Толса Мартінса, радника/тренера з питань менеджменту та 

управління персоналом КМЄС; Балтаджи Поліни, професора кафедри 

державно-правових дисциплін та полковника поліції Матвєєвої Лілії, завідувача 

кафедри теорії та філософії права. 

42) 11 листопада 2002 року відбулась робоча зустріч ректора Одеського 

державного університету внутрішніх справ полковника поліції Швеця Дмитра з 

в.о. голови Регіонального представництва КМЄС в Одесі Покасом Георгіосом. 
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43) З 31 жовтня до 11 листопада 2022 року відбувся семінар-тренінг для 

науково-педагогічних працівників університету за програмою: «Поліцейська 

міська тактика війни та захист сил поліції» за участю інструктора з 

поліцейських дисциплін Департаменту гірської поліції міста Голден штату 

Колорадо містер Томбеліна Стівена. 

44) З 27 жовтня до 11 листопада 2022 року для здобувачів вищої освіти 

університету проведено практичний семінар-тренінг «Тактика надання 

домедичної допомоги постраждалим в бою» за участю інструктора 

волонтерського руху «Ten men» project Штольфуца Адріеля. 

45) 14 листопада 2022 року психолог відділення психологічного 

забезпечення відділу кадрового забезпечення Дубіняк Вікторія взяла участь в 

онлайн-заході «День психічного здоров’я» організованого Консультативною 

місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки 

України за участі міжнародних, європейських та українських експертів. 

46) 14 листопада 2022 року проведено факультативне онлайн-заняття для 

курсантів факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

за темою: «Закон і правозастосовча практика у Сполучених Штатах» за участю 

професора права Юридичного факультету університету Вісконсіна, директора 

Програми стажування корінних народів, директора Урядової та Законодавчої 

клініки Ерін Келлі Макбрайд.  

47) 22 листопада 2022 року відбулося факультативне онлайн-заняття для 

здобувачів вищої освіти за темою: «Правова система США»  за участю доцента 

кафедри Школи права Північно-східного університету Stevie Leahy. 

48) 22-23 листопада 2022 року на підтримку ІІІ Місячника медіації в 

Україні – 2022 «Українські медіатори: досвід, уроки війни, перспективи», який 

організовано за ініціативою Національної асоціації медіаторів України, Центром 

медіації університету проведено семінар-тренінг «Пошук можливості діалогу в 

громадах в діяльності поліції під час війни» за участю представника 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), радника з питань 

належного врядування та управління людськими ресурсами Толса Мартінса. 

49) 22 листопада 2022 року начальник відділу міжнародного 

співробітництва Волошанівська Тетяна та фахівець відділу міжнародного 

співробітництва  Боксгорн Анастасія взяли участь у вебінарі «Шахрайство з 

онлайн-платежами та скімінг» в межах проєкту CEPOL TOPCOP. 

50) 23 листопада 2022 року  відбулася щорічна Міжнародна науково-

практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні 

питання», в роботі якої взяли участь більше 60 представників із України, 

Туреччини, Угорщини, Італії, Ірландії та Португалії. 

51) 25 листопада 2022 року відбулася зустріч керівництва та представників 

ОДУВС з експертами Консультативної місії Європейського Союзу у сфері 

розслідування і підтримки обвинувачення щодо міжнародних і воєнних 

злочинів (спеціальної оперативної групи з питань міжнародних злочинів), а 

саме: Покасом Георгіосом, виконуючим обов’язки керівника Одеського 

регіонального представництва (громадянин Греції); Раатікайненом Матті, 

старшим радником з розслідування міжнародних злочинів (громадянин 
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Фінляндії); Клеммесеном Джозефом, старшим радником з розслідування 

міжнародних злочинів (громадянин Данії); Рурдою Марком, старшим радником 

з підтримки обвинувачення у справах про міжнародні злочини (громадянин 

Нідерландів); Виводабом Міхалом, старшим радником з питань розвідки з 

відкритих джерел (громадянин Чеської Республіки); Стахановою Анною, 

експерткою з координації спеціальної оперативної групи з питань міжнародних 

злочинів (Україна); Короткою Євгенією, прес-офіцером (Україна). 

52) 30 листопада 2022 року відбувся Міжнародний науково-практичний 

круглий стіл «Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності 

поліцейських» в роботі якого взяли участь представники з Грузії, Литви, Болгарії. 

53) З 30 листопада до 02 грудня 2022 року працівники університету взяли 

участь у семінарі «Принципове, вільне від корупції керівництво у військовий 

час та після війни», який був організований Швейцарською неурядовою 

організацією «Міжнародні проєкти». 

54) 02 грудня 2022 року відбулося факультативне онлайн-заняття для 

здобувачів вищої освіти університету за темою: «Дотримання прав людини: 

досвід Європейського Союзу» за участю доцента Університету М. Коперника 

Копеланської-Преговської Юлії (Польща). 

55) 14 грудня 2022 року відбулася зустріч ректора Одеського державного 

університету внутрішніх справ полковника поліції Швеця Дмитра з керівником 

Регіонального представництва Консультативної місії Європейського Союзу в 

Одесі Гунтелбергом Георгом. 

56) 14 грудня 2022 року проведено факультативне заняття в дистанційному 

режимі для здобувачів вищої освіти університету за темою: «Вступ до 

Конституції США та Білль про права» за участю професора Вісконсинського 

університету Ву Десмунда. 

57) 15 грудня 2022 року проведено факультативне заняття в дистанційному 

режимі з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини зі студентами 

наввально-наукоовго інституту права та кібербезпеки за темою: «Дослідження 

Голодомору на регіональному рівні: кейси з історії Півдня України» за участю 

Капаруліна Юрія, дослідника у Центрі Європи та Євразії Вайзера при Університеті 

Мічигану (США), керівника Центру студій геноцидів імені Рафаеля Лемкіна. 

58) 20 грудня 2022 року проведено Всеукраїнський науково-практичний 

круглий стіл «Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та 

національний досвід» за участю іноземних партнерів і представників НАТО. 

59) 20 грудня 2022 року відбулася лекція в дистанційному режимі для 

здобувачів вищої освіти університету за темою: «Взаємодія поліції з громадою» 

за участю Опрі Некулая (громадянин Румунії), радника/тренера з питань 

взаємодії поліції та громади Консультативної місії Європейського. 

За період з 01 січня до 20 грудня 2022 року в рамках академічної 

мобільності науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти ОДУВС 

прийняли участь у 59 заходах. Упродовж цього періоду були укладені наступні 

договори про співпрацю Одеського державного університету внутрішніх справ з 

іноземними закладами вищої освіти, зокрема: 

1) Меморандум про співробітництво між ОДУВС та E-SCIENCE SPACE; 
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2) Меморандум про співробітництво між ОДУВС та Вищою школою 

менеджменту у м. Варшава; 

3) Договір про співробітництво між ОДУВС та Батумським державним 

університетом імені Шота Руставелі; 

4) Протокол про співробітництво між ОДУВС та Університетом 

адміністративної служби в Баварії; 

5) Договір про співробітництво між ОДУВС та Академією МВС 

Республіки Болгарії; 

6)  Договір про співробітництво між ОДУВС та Коледжем державної 

поліції Латвії. 

7) Меморандум про взаєморозуміння між ОДУВС та Національною 

академією поліції Туреччини. 

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В університеті постійно вдосконалюється та створюється потужна 

матеріально-технічна база, яка дає змогу забезпечити якісну підготовку 

фахівців правоохоронного та юридичного напрямів. 

Так, протягом 2022 року проведена наступна робота: 

відремонтовано гуртожиток (вул. 21 км Старокиївської дороги, 42-В) 

площею 875 м2;  

відремонтовано фасад будівлі навчального корпусу (вул. Успенська, 1) 

площею 657 м2;  

відремонтовано 2-й поверх, ремонт цоколя фасаду навчально-побутового 

корпусу (пров. Сабанський, 4) площею 779 м 2, а також здійснено обшивку 

сходів площею 512 м2. 

Проведено реконструкцію приміщення, яке тривалий час не 

використовувалось, в сучасну лекційну аудиторію з реставрацією парт і столів 

(пров. Сабанський, 4). 

На теперішній час завершуються внутрішні оздоблювальні роботи першого 

поверху та вестибюлю будівлі навчального корпусу (вул. Успенська, 1).  

Проведено роботу з благоустрою прилеглих територій університету, 

виконано обслуговування кондиціонерів.  

З метою організації безпеки учасників освітнього процесу укриття для 

здобувачів вищої освіти та працівників  університету здійснюється у найпростіших 

укриттях. Фонд захисних споруд цивільного захисту університету складається з 

3-х найпростіших укриттів розрахунковою місткістю на 1729 осіб, 

розташованих за адресами:  

м. Одеса, вул. Успенська, 1 – на 587 місць; 

м. Одеса, провул. Сабанський, 4 – на 527 місць; 

м. Одеса, вул. 21 км Старокиївської дороги, 42-В – на 615 місць. 

В наявності в університеті є п’ять генераторів, які встановленні та 

підготовленні до роботи на наступних об’єктах в м. Одеса:   

вул. Успенська, 1 – генератор дизельний потужністю 2,2 кВт, який 

забезпечує електроенергією «Пункт Незламності», освітлення тимчасового 

укриття та коридорів; 
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пров. Сабанський, 4 – генератор бензиновий потужністю 4,8 кВт, який 

забезпечує електроенергією на освітлення тимчасове укриття № 1, № 2 та 

генератор дизельний потужністю 10 кВт, який забезпечує електроенергією на 

освітлення та обладнання їдальні; 

вул. 21 км Старокиївської дороги, 42-В – генератор дизельний потужністю 

60 кВт, який забезпечує електроенергією на освітлення тимчасове укриття, 

обладнання їдальні та генератор дизельний потужністю 7 кВт, який забезпечує 

електроенергією на освітлення тимчасове укриття. 

Укриття забезпечені місцями для сидіння та відпочинку (стільцями, 

лавками, дерев’яними піддонами), матрацами, ковдрами, подушками, запасом 

питної та технічної води, продуктами харчування, первинними засобами 

пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, шансовим інструментом, 

зв’язком і мають доступ до мережі інтернет, проведений косметичний ремонт. 

Споруди поставлені на облік фонду захисних споруд цивільного захисту 

Одеської області. 

Для реалізації заходів з радіаційного та хімічного захисту здобувачі вищої 

освіти університету забезпечені індивідуальними засобами захисту органів 

дихання та шкіри відповідно до норм належності, створені пости з радіаційно-

хімічного спостереження на локаціях університету, які забезпечені приладами 

радіаційної та хімічної розвідки і контролю та функціонують у цілодобовому 

режимі. 

Також реалізується комплекс заходів щодо дотримання в університеті 

пожежної безпеки. Так, проведено комплекс робіт із технічного діагностування, 

гідравлічного випробування та перезарядки первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників) університету. 

Електричною лабораторією ТОВ «Енергоінноваційна компанія» проведені 

електровимірювальні та випробувальні роботи електроустаткування 

електромереж університету відповідно до вимог Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів. За результатами роботи складені протоколи 

вимірювання опору ізоляції в електроустановках, вимірювання опору 

розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і обладнання 

та перевірки повного опору петлі «Фаза-Нуль» по всім локаціям університету. 

З метою покращення умов навчання здобувачів вищої освіти та збільшення 

аудиторного фонду здійснюються капітальне будівництво навчального корпусу 

на території університету за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 4. На 

даний час тривають загально-будівельні та оздоблювальні роботи, підготовка 

благоустрою прилеглої території корпусу та підключення будівлі до зовнішніх 

мереж. Будівельно-монтажні роботи планується завершити до 25 грудня       

2022 року. 

На теперішній час з метою збільшення кількості місць для укриття у фонді 

захисних споруд цивільного захисту університету на двох об’єктах навчального 

закладу проводиться поточний ремонт додаткових підвальних приміщень та 

існуючих найпростіших укриттів. За результатами комплексу заходів на локації 

університету за адресою: м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 42-В, ведуться 

роботи   з  ремонту  підвального  приміщення  загальною  площею  234,1 м2,  що  
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