
ЗВІТ  

ректора Одеського державного університету внутрішніх справ  

полковника поліції Швеця Дмитра Володимировича 

про підсумки діяльності у 2021/2022 навчальному році 

 

Колектив університету наполегливо працював і не дивлячись на труднощі, 

пов’язані з відкритою військовою агресією російської федерації, продовжує 

працювати над удосконаленням усіх напрямів життєдіяльності вишу, розвиваючи 

усі напрями роботи – навчальний, методичний, науковий, виховний, розбудовує 

матеріально-технічну базу.  

 

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. 

Так, 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. 

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

стану зміни до розкладу навчальних занять вносилися оперативно з урахуванням 

безпекової ситуації учасників освітнього процесу.  

Для формування професійних компетентностей майбутніх фахівців було 

проведено 140 бінарних занять (у 2020/2021 н.р. – 94) із залученням фахівців-

практиків, а також 19 відкритих і 16 тренінгових занять. 

У січні 2022 року було успішно пройдено акредитацію освітньо-

професійної програми «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» галузі знань  26 «Цивільна безпека» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти та в результаті отримано сертифікат про 

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

до 01 липня 2027 року.  

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 

переможцями в номінації «Викладач 2021 року» було визнано: 

Берендєєву Анастасію Ігорівну, кандидата юридичних наук, доцента, 

доцента кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 
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Ніколаєва Олександра Трифоновича, кандидата політичних наук, доцента, 

доцента кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Науково-дослідна робота була й залишається пріоритетним стратегічним 

напрямком розвитку університету. 

Результати наукової діяльності науково-педагогічного складу університету 

відображено в монографіях, підручниках і навчальних посібниках, збірниках 

наукових праць. 

Так, протягом 2021/2022 навчального року науково-педагогічним 

складом університету було підготовлено 1383 (1018 – у 2020/2021 н.р.) наукові 

праці, з них: 

– 434 наукових фахових статей (311 – у 2020/2021 н.р.); 

– 780 тез наукових доповідей (591 – у 2020/2021 н.р.); 

– 6 підручників (5 – у 2020/2021 н.р.); 

– 49 посібників (30 – у 2020/2021 н.р.); 

– 22 монографії  (14 – у 2020/2021 н.р.); 

– 42 методичні рекомендації (29 – у 2020/2021 н.р.); 

– 50 статей надруковано у виданнях, що індексуються у міжнародних 

науково-метричних базах Scopus, Web of Science (38 – у 2020/2021 н.р.). 

Проведено 58 наукових заходів (35 – у 2020/2021 н.р.), а саме: 

– 44 конференції (26 – у 2020/2021 н.р.); 

– 14 круглих столів (9 – у 2020/2021 н.р.). 

Посилюються позиції університету в рейтингах вишів України. Так, за 

показниками Scopus університет піднявся у рейтингу на 4 позиції та займає 183 

місце.  

За показником Webometrics (оцінка науково-дослідницьких досягнень 

університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів) університет займає 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). У спеціалізованих вчених радах університету 

відбулися 4 захисти на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 

4 захисти на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 

Протягом навчального року 8 працівників університету успішно захистили 

дисертації (7 – у 2020/2021 н.р.), із яких: 3 на здобуття ступеня доктора 

юридичних наук, 1 на здобуття ступеня кандидата юридичних наук та 4 на 

здобуття ступеня доктора філософії. 

Вчене звання професора отримали 3 працівники, а вчене звання доцента 

отримали 15 працівників. 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/2013UJSc.aspx?lang=uk
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За результатами щорічного рейтингового оцінювання особистих наукових 

здобутків науково-педагогічних працівників за 2021 рік у номінації кращий 

науковець року Одеського державного університету внутрішніх справ: 

Ι місце посіла підполковник поліції Тетерятник Ганна Костянтинівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу;  

ΙΙ місце – Албул Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, 

професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності; 

ІΙΙ місце – полковник поліції Матвєєва Лілія Георгіївна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права. 

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 10 засідань Наукового товариства курсантів, студентів і молодих 

вчених (у 2020/2021 н.р. – 6).  

В університеті щоквартально здійснюється випуск наукових журналів 

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

організовано роботу інтернет-сайту журналів. Здійснено 13 таких випусків.  

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На теперішній час штатна чисельність постійного складу університету складає 

807 посад, із яких укомплектовано 481 посаду (59,6 %), у тому числі: 

– за рахунок коштів державного бюджету 439 штатних посад, із них 

укомплектовано 351 посаду (79,9%), у тому числі 112 поліцейських; 

– за спеціальним фондом 370 штатних посад, із них укомплектовано 130 посад 

(35,1%). 

Освітній процес в університеті забезпечують 171 науково-педагогічний 

працівник, із них утримуються за рахунок коштів: 

– державного бюджету – 108 осіб, у тому числі 34 поліцейських; 

– спеціального фонду – 63 особи. 
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В університеті працює 27 докторів наук, 121 кандидат наук і доктор 

філософії, із них вчене звання професора мають 19 осіб, доцента – 65 осіб, 

старшого наукового співробітника – 3 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 2021/2022 навчального року підвищення кваліфікації пройшли 25 

науково-педагогічних працівників університету, 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 професійними програмами підвищення 

кваліфікації (стажування) пройшли 4 науково-педагогічні працівника. 

За кордоном дистанційне навчання з підвищення кваліфікації та онлайн-

стажування пройшли 5 науково-педагогічних працівників. 

З метою підвищення рівня готовності поліцейських університету до виконання 

професійних завдань підвищення кваліфікації за напрямом підготовки працівників 

підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 

пройшли 41 поліцейський, що працюють в університеті.  

Навчання в університеті проходять 3 862 здобувача вищої освіти (у 

2020/2021 н.р. – 2 786 осіб), із них: 

– курсантів 1 137 осіб (у 2020/2021 н.р. – 932 особи); 

– студентів 2 367 осіб (у 2020/2021 н.р. – 1819 осіб), із них за денною 

формою навчання 946 осіб, заочною – 1421 осіб;  

– слухачів освітнього ступеня магістр 76 осіб, із них за денною формою 

навчання 21 особа, заочною – 55 осіб; 

– слухачів освітнього ступеня бакалавр за заочною формою навчання 183 

особи; 

– ад’юнктів 7 осіб; 

– аспірантів 89 осіб, із них за денною формою навчання 17 осіб, заочною – 

72 особи;  

– 3 докторанта. 

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 
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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» . 

Згідно із даними кадрових підрозділів Головних управлінь Національної поліції в 

областях зі служби в поліції було звільнено 95 випускників університету, які не 

відпрацювали 3 роки після отримання диплому про закінчення нашого вишу, 

тому повинні відшкодувати державні кошти, що були затрачені на їх навчання, а 

саме по роках випуску: 

2019 року – 19 випускників; 

2020 року – 24 випускники; 

2021 року – 27 випускників; 

2022 року – 25 випускників. 

За результатами проведеної відділом юридичного забезпечення роботи 

упродовж січня-жовтня 2022 року на спеціальний рахунок університету ними 

було повернуто кошти в сумі 1 186 602 гривень. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Подано 1632 електронні заяви (у 2020/2021 н.р. – 1201, у 2019/2020 н.р. – 

1202, у 2018/2019 н.р. – 910) для вступу на денну форму навчання за державним 

замовленням. 

Надійшло 864 особових справи (у 2020/2021 н.р. – 840, у 2019/2020 н.р. – 

768, у 2018_2019 н.р. – 608). 

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. 

Державне замовлення у 2022 році нами 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 числа 395 осіб зарахованих на навчання на 1-ий курс денної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр за державним замовленням 

кількість чоловіків у поточному році становить 322 особи (у 2021 році – 219, у 2020 

році – 274, у 2019 році – 248), що склало 81,5 % (у 2021 році – 69 %, у   2020 році 

– 61 %, у 2019 році – 56 %) від загальної кількості зарахованих та 73 жінки (у 

2021 році – 101, у 2020 році – 171, у 2019 році – 197), що склало 18,5 % (у 2021 році 

– 31 %, у 2020 році – 39 %, у 2019 – 44 %) від загальної кількості зарахованих.  
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ІМІДЖЕВА РОБОТА 

Відділенням зв’язків з громадськістю у соціальних мережах та у засобах 

масової інформації було опубліковано 3173 публікацій, у тому числі: 

– у соціальних мережах (Instagram, Facebook) – 1194 матеріалів; 

– веб-сайт університету – 926 матеріалів;  

– у засобах масової інформації – 1053 публікації. 

В ефірі центральних та регіональних телерадіоканалів: «Факти ICTV», 

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

Вінниччина», «Репортер», «Град», «Перше міське радіо» розміщено 

32 матеріали, які висвітлюють позитивні здобутки у науковій, культурно-

просвітницькій та спортивній сферах життя університету.  

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». 

З нагоди відзначення державних та професійних свят відділенням зав’язків 

з громадськістю було забезпечено підготовку відеопривітань, створення 

відеороликів та проведення патріотичних флешмобів за участю курсантів і 

студентів університету.  

 

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, чірлідінг, в яких тренуються більш ніж 

200 здобувачів вищої освіти.  

Курсанти, студенти, слухачі та науково-педагогічний склад університету 

взяли участь у 18-ти спортивно-масових заходах, з яких: 9 – університетських 

та 3 – міських, у 6-ти чемпіонатах Одеської області, 9-ти чемпіонатах України, 1-

му Чемпіонаті Європи та 2-х Чемпіонатах Світу.      

За результатами прийняття участі представників університету у змаганнях 

та чемпіонатах зайнято 15-ть призових місць. 

На Чемпіонаті України з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих, 

який проходив у м. Львів 05-08 жовтня 2021 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.  

20 листопада 2021 року, в рамках «Динаміади-2021», відбувся чемпіонат 

Одеської обласної організації ФСТ «Динамо» України з плавання серед 

колективів фізичної культури де команда університету посіла 2-ге місце. 
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08-12 грудня 2021 року у м. Анталія, Республіка Туреччина, відбувся 

Чемпіонат світу з універсального бою серед юніорів (18-20 років). За 

результатами змагань 1-ше місце вибороли курсантка 3-го курсу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування рядова поліції 

Прищенко Олександра та слухачка магістратури факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування старший лейтенант поліції Шульгіна 

Марія. 

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. 

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. 

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. 

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). 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За результатами міжнародного співробітництва у сфері освітньої діяльності 

протягом звітного періоду було підписано: 

–  меморандум про співробітництво між ОДУВС та E-SCIENCE SPACE; 

–  меморандум про співробітництво між ОДУВС та Вищою школою 

менеджменту у м. Варшава; 

–  договір про співробітництво між ОДУВС та Батумським державним 

університетом імені Шота Руставелі;  

–  протокол про співробітництво між ОДУВС та Університетом 

адміністративної служби в Баварії. 

Організовано проведення в університеті 21-ої робочої зустрічі з 

міжнародними партнерами. Так, університет відвідували представники 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Офісу Ради Європи в 

Україні, НАТО, Управління ООН з обслуговування проєктів, проєктів ОБСЄ, 

програми обміну Європейського поліцейського коледжу (CEPOL), Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста, Міжнародної поліцейської асоціації в Німеччині.  

Особовим складом університету було здійснено 5 службових відряджень за 

кордон, взято участь у 4 програмах обміну  Європейського поліцейського 

коледжу (CEPOL). 

На підставі угоди про взаємопов’язані міжнародні освітні магістерські 

програми подвійного диплому між Одеським державним університетом 

внутрішніх справ та Університетом прикладних наук, технологій, бізнесу і 

дизайну (Вісмар, Німеччина) щодо реалізації взаємопов’язаних міжнародних 

магістерських програм з гармонізованим змістом (програми LL.M.) студентка 

університету Анастасія Вальгма після успішного виконання узгодженого 

навчального плану й на підставі обопільного визнання результатів навчання 

отримала освітню ступінь магістра права ОДУВС за освітньо-професійною 

програмою «Правове забезпечення економічної діяльності» та у грудні 2021 року 

отримала ступінь магістра права Magistra / Magister Legum (LL.M.) Університету 

прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну (Вісмар, Німеччина) за 

програмою «Німецьке та міжнародне економічне право». 

Організовано та проведено 6 міжнародних науково-практичних 

конференцій, 41 міжнародний захід із яких тренінгів, семінарів – 10, онлайн-

лекцій, Speaking Club та Workshops – 31. Участь у заходах брали представники 

Болгарії, Греції, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, США, Туреччини, Чехії. 
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У результаті матеріально-технічної допомоги, наданої Міжнародним 

Комітетом Червоного Хреста в розмірі 5 356 €, в рамках Програми з 

міжнародного гуманітарного права та міжнародних правил і стандартів 

правоохоронної діяльності, 26 жовтня 2021 року в університеті відбулося 

урочисте відкриття навчального полігону «Зала судових засідань». 

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В університеті створюється та постійно вдосконалюється потужна 

матеріально-технічна база, яка дає змогу забезпечити якісну підготовку фахівців 

правоохоронного та юридичного напрямів. 

Протягом 2021/2022 навчального року в університеті 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 обшивку сходів площею 

512 м2. 

Здійснено реконструкцію приміщення, яке тривалий час не 

використовувалось, в сучасну лекційну аудиторію (пров. Сабанський, 4) з 

реставрацією парт і столів. 

На теперішній час проводяться внутрішні оздоблювальні роботи першого 

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

планується завершити у найкоротший термін. 

Проведено роботу з благоустрою прилеглих територій університету, 

виконано обслуговування кондиціонерів.  

З метою організації безпеки учасників освітнього процесу було 

організовано тимчасові укриття для здобувачів вищої освіти та 

працівників університету. Так у фонді захисних споруд цивільного захисту 

університету обладнано 3 найпростіших укриття розрахунковою місткістю на 

1729 осіб. 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. 
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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. 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

За 2021/2022 навчальний рік надходження до університету склали: 

– за загальним фондом – 196, 2 млн. грн., що на 64, 5 млн. грн. більше ніж 

за 2020/2021 навчальний рік; 

– за спеціальним фондом – 29, 9 млн. грн., що на 6,4 млн. грн. менше ніж 

за 2020/2021 навчальний рік, із них: 

– оплата студентами – 24 991 275 грн.; 

– підготовчі курси – 68 756 грн.; 

– відшкодування витрат за навчання випускниками – 1 654 039 грн.; 

– платне харчування – 1 222 692 грн.; 

– платне проживання – 1 942 320 грн.; 

– інше (друкування, копіювання, тир) – 21 098 грн.; 

– від реалізації – 2 520 грн. 

 

Витрати за загальним фондом за 2021/2022 навчальний рік склали 196, 2 

млн. грн. (у 2020/2021 н.р. – 131,7 млн. грн.), з них: 

– заробітна плата – 144,9 млн. грн. (у 2020/2021 н.р. – 99,0 млн. грн.); 

– комунальні послуги  – 11,3 млн. грн. (у 2020/2021 н.р. – 8,3 млн. грн.); 

– формений одяг – 3,5 млн. грн. (у 2020/2021н.р .– 3,8 млн. грн.); 

– продукти харчування  – 10,9 млн. грн. (у 2020/2021н.р. – 10,5 млн. грн.); 

– ремонт, пальне, інвентар, інше  –17,0 млн. грн. (у 2020/2021н.р. –7,6 млн. 

грн.); 

– капітальні видатки – 8,6 млн. грн. (у 2020/2021н.р. – 5,0 млн.грн.). 

 

Витрати за спеціальним фондом за 2021/2022 навчальний рік склали 18,3 

млн. грн. (у 2020/2021 н.р. – 30,9 млн. грн.); 
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