
 

  
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
1135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, тел.(044) 236-33-39, факс (044) 236-33-11,  

E-mail:dinzu@dinz.gov.ua. Код за ЄДРПОУ 37849203 

 

АКТ  

перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають 

послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту 

№ 01-12/11—03-06/1 
(далі – Акт перевірки) 

Одеський державний університет внутрішніх справ, вул. Успенська,1, Одеса, 65014, Україна, тел./факс 

(048) 7314686 / Катеринчук І. П. 
(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, телефон / П.І.Б. керівника) 

Виконання суб’єктом господарювання заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених 

у ході попереднього заходу державного нагляду (контролю), викладених у Акті ДІНЗ від 28.10.2016 № 01-

13/149-03-06/1.  
(назва напряму перевірки) 

Код за ЄДРПОУ 08571570. 

 

Вид суб’єкта господарювання:  ДВНЗ;  ПВНЗ. 

  

Підпорядкованість:  відсутня;  має місце Міністерство внутрішніх справ України 
 (вказати, кому підпорядковується)  

 

Загальна кількість працівників станом на день перевірки становить 662 осіб (у т.ч. 630 за основним 

місцем роботи, 284 науково-педагогічних працівників, з них 252 штатних та 32 зовнішніх сумісників). 

Загальна кількість студентів (курсантів, слухачів) на день перевірки становить 3575 особа, з них 

1779 на денній формі навчання (802 – за державним замовленням, 1038 — за контрактрм), 1657 на заочній 

формі навчання (714 — за державним замовленням, 943 — за контрактом). 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЮВАНОЇ ТА РАНІШЕ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕВІРОК 

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки 

Наказ від 05.03.2019 № 01-12/11 

Направлення на перевірку від 11.03.2019 № 01-34/1 

планова 

позапланова 

комплексна 

вибіркова 

 виїзна 

 невиїзна 
 

 

Початок перевірки Завершення перевірки 

15 03 2019 14 00 20 03 2019 18 00 
число місяць рік Години хвилини число місяць рік години хвилини 

 

 

Особи, які беруть участь у перевірці: 

 

Голова комісії – ОЛІЙНИК Леся Володимирівна – начальник відділу контролю за діяльністю 

закладів вищої освіти Державної служби якості освіти України . 

 (прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади)  

 

Члени комісії:  

ОВЧАРУК Олена Михайлівна - начальник відділу кадрів Полтавської державної аграрної академії  

 (за згодою); 

ОСТРЯНКО Андрій Миколайович - завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-
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туристичної  

роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (за згодою); 
ФУРМАНЮК Валентина Федорівна -завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Навчально-

наукового центру організації освітнього процесу Університету державної фіскальної служби 

України (за згодою); 

КУЛІШ Ірина Миколаївна– завідувач відділу аспірантури Херсонського національного технічного 

університету (за згодою). 
 (прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 

 

Відповідно до пункту 3 наказу Державної інспекції навчальних закладів України від 05.03.2019 № 01-

12/11 до складу комісії включено: 

БЕЛЬДІЙ Марія Григорівна - заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, 

старший викладач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного 

аграрного університету (за згодою). 
 

Керівник суб’єкта господарювання, що перевіряється, та/або уповноважені особи суб’єкта 

господарювання, треті особи:  

 КАТЕРИНЧУК Іван Петрович – ректор Одеського державного університету внутрішніх справ  

(прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 
 

 

Дані щодо останніх проведених перевірок: 

Позапланова Планова  

 не було взагалі не було взагалі 

 була  

Розпорядження щодо усунення порушень:  

 не видавалося;  видавалося;  

його вимоги:  виконано;  не виконано  

 

 була  

Розпорядження щодо усунення порушень:  

 не видавалося;  видавалося;  

його вимоги:  виконано;  не виконано 

 

 

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

№ 

з/п 

Питання з дотримання законодавства 

у сфері вищої освіти 
Так¹ Ні² НВ³ НП4 

Нормативне 

обґрунтування 

І. Загальна характеристика вищого навчального закладу (далі - ВНЗ) 

1.1 Наявність правових підстав для діяльності ВНЗ  

1.1.1 Процедуру створення державних ВНЗ та 

відокремлених структурних підрозділів (далі - 

ВСП) ВНЗ дотримано  

+    Абзаци другий, 

четвертий, шостий 

пункту 3, пункт 6 

Положення про 

порядок створення, 

реорганізації і 

ліквідації навчально- 

виховних закладів, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

05 квітня 1994 року  

№ 228 (далі - 

Положення про 

порядок створення, 

реорганізації і 

ліквідації навчально- 

виховних закладів) 
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1.1.2 Процедуру створення комунальних ВНЗ 

дотримано 

  +  Абзац другий  

пункту 4 Положення 

про порядок 

створення, 

реорганізації і 

ліквідації навчально-

виховних закладів 

1.1.3 Процедуру створення ВНЗ інших форм 

власності та ВСП ВНЗ дотримано (рішення 

ради (зборів) засновників) 

  +  Пункт 5 Положення 

про порядок 

створення, 

реорганізації і 

ліквідації навчально-

виховних закладів 

 

1.1.4 Навчальний заклад має виписку з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців.  

+    Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців»  

1.1.5 Статут ВНЗ (Положення про ВСП ВНЗ) 

наявний та затверджений згідно з вимогами 

(відповідно до форми власності ВНЗ), за 

змістом відповідає вимогам нормативно-

правового акта, зміни і доповнення внесені 

своєчасно 

 +   Абзаци шостий, 

сьомий частини 

другої статті 18, 

частина четверта 

статті 27 Закону 

України «Про вищу 

освіту» (далі –  

ЗУ № 2984-ІІІ) 

1.1.6 Ліцензії на провадження освітньої діяльності 

наявні та не вичерпали строку дії на всі 

напрями та спеціальності, за якими 

проводиться підготовка у ВНЗ (у тому числі 

ВСП ВНЗ) 

+ 

 

+ 

   Абзац другий частини 

першої статті 28  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

Порядок 

ліцензування 

діяльності з надання 

освітніх послуг, 

затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України від  

08 серпня  

2007 року  

№ 1019 (далі – 

Порядок 

ліцензування 

діяльності з надання 

освітніх послуг) 

1.1.7 Сертифікати про акредитацію напрямів та 

спеціальностей наявні на всі напрями та 

спеціальності, за якими був випуск до початку 

перевірки (у тому числі ВСП ВНЗ) 

+    Абзаци перший, 

другий частини 

другої статті 28  

ЗУ № 2984-ІІІ 

1.1.8 Концепція діяльності ВНЗ (напрямів та 

спеціальностей) наявна та погоджена з Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим 

(обласною, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями) 

+    Підпункт 1.1 

підпункту 1  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти, затверджених 

наказом Міністерства 

освіти і науки 
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України від 24 грудня  

2003 року № 847, 

зареєстрованих у 

Мін’юсті 19 січня 

2004 року за  

№ 75/8674 (далі – 

Ліцензійні умови 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти)  

1.2 Структура ВНЗ      

1.2.1 Усі структурні підрозділи ВНЗ (для ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації – відділення та циклові 

(предметні) комісії; для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації – інститути, факультети, кафедри 

тощо) відповідають типу та статусу ВНЗ 

+    Стаття 30  

ЗУ № 2984-ІІІ 

  

1.2.2 Наявність у структурі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації за умови здійснення ними 

підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» вищого навчального 

закладу I рівня акредитації або відповідного 

структурного підрозділу  

   + Пункт 22 Положення 

про освітньо -

кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту), 

затвердженого  

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

20 січня 1998 року 

№ 65  

1.2.3 Кількісний склад студентів усіх створених 

відділень становить не менше 150 осіб 

   + Абзац другий частини 

третьої статті 30  

ЗУ № 2984-ІІІ  

1.2.4 Кількісний склад студентів усіх створених 

факультетів становить не менше 200 осіб 

денної форми навчання 

+     Абзац четвертий 

частини другої статті 

30 ЗУ № 2984-ІІІ 

1.2.5 Усі кафедри створено рішенням вченої ради 

ВНЗ. До складу кафедр входить не менше ніж 

п'ять науково-педагогічних працівників, для 

яких кафедра є основним місцем роботи, і не 

менше ніж три з яких мають науковий ступінь 

або вчене звання 

+     Абзац другий 

частини другої статті 

30  

ЗУ № 2984-ІІІ 

 

1.2.6 Керівництво всіх випускових кафедр, що 

здійснюють підготовку за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», 

«магістр», здійснюють відповідно кандидати 

наук, доценти, доктори наук або професори  

 +   Підпункт 2.6 

підпункту 2  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

1.3 Керівник ВНЗ       

1.3.1 Керівник ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є 

громадянином України, має науковий ступінь 

доктора або кандидата наук, вчене звання 

професора, стаж науково-педагогічної 

діяльності не менше ніж десять років, обраний 

на посаду за конкурсом 

 +   Стаття 39  

ЗУ № 2984-ІІІ 

 

1.3.2 Керівник ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є 

громадянином України, має вищу освіту, 

відповідну підготовку та стаж педагогічної 

роботи у вищих навчальних закладах 

   + Абзац перший 

частини другої статті 

39  

ЗУ № 2984-ІІІ 
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відповідного профілю не менше ніж п'ять років 

1.3.3 Керівник ВНЗ працює за контрактом, термін дії 

якого не вичерпано 

 +   Абзац третій частини 

першої статті 39  

ЗУ № 2984-ІІІ 

ІІ. Формування контингенту студентів ВНЗ 

2.1 Обсяги підготовки та випуску фахівців усіх 

напрямів, спеціальностей за формами навчання 

відповідають наявним ліцензіям  

 

+    Абзаци перший, 

другий частини 

першої статті 28  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

абзаци третій - 

п’ятий  

пункту 22 Порядку 

ліцензування 

діяльності з надання 

освітніх послуг 

2.2  Правила прийому до ВНЗ       

2.2.1 Відповідають за змістом умовам прийому на 

навчання до ВНЗ на поточний рік, 

затвердженим Міністерством освіти і науки 

України  

+ +   Абзац сьомий 

частини першої 

статті 18  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

абзац перший 

частини четвертої 

статті 44  

ЗУ № 2984-ІІІ 

2.2.2  Правила прийому до ВНЗ затверджені в 

установленому порядку своєчасно 

+ +   Абзац другий 

частини четвертої 

статті 44  

ЗУ № 2984-ІІІ 

2.3  Положення про приймальну комісію ВНЗ 

розроблено 

+    Стаття 36  

ЗУ № 2984-ІІІ 

2.4  Терміни формування та якісний склад 

приймальної комісії ВНЗ відповідають вимогам 

положення про приймальну комісію ВНЗ 

+ +   

2.5 Прийом осіб на навчання до ВНЗ здійснюється 

на конкурсній основі відповідно до їх 

здібностей незалежно від форми власності 

навчального закладу та джерел його  

Фінансування 

+ +   Стаття 44  

ЗУ № 2984-ІІІ 

 

2.6 Квоти прийому при зарахуванні абітурієнтів за 

цільовими направленнями дотримано  

+ +   

2.7 Для навчання за зменшеним нормативним 

терміном навчання зараховано вступників, 

профіль освіти яких відповідає профілю 

подальшого навчання 

+ +   Абзаци четвертий, 

п’ятий частини 

другої статті 13  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

пункти 23, 28 

Положення про 

освітньо-

кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту) 

2.8 Обсяги державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців за всіма напрямами і 

спеціальностями виконано  

+    Абзац шостий 

частини першої 

статті 18 

ЗУ № 2984-ІІІ 

2.9 У встановленому порядку здійснюються: 

 

    Стаття 45  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

Положення про 2.9.1 переведення студентів +    
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2.9.2 відрахування студентів +    порядок 

переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів вищих 

закладів освіти, 

затверджене наказом 

Міністерства освіти і 

науки України від  

15 липня  

1996 року № 245, 

зареєстроване в 

Міністерстві юстиції 

України  

07 серпня 1996 року 

за № 427/1452 (далі - 

Положення про 

порядок 

переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів вищих 

закладів освіти), 

Положення про 

академічні відпустки 

та повторне 

навчання у вищих 

закладах освіти, 

затверджене наказом 

Міністерства освіти 

України, 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України від  

06 червня 1996 року 

№ 191/153, 

зареєстроване в 

Міністерстві юстиції 

України  

24 червня 

1996 року  

за № 325/1350  

2.9.3 поновлення студентів +    

2.9.4 надання академічної відпустки студентам +    

2.10 Відрахування студентів зі старших курсів 

здійснюється в установленому порядку 

 

+    Частина перша 

статті 45  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

пункти 14, 15 

Положення про 

порядок переведення, 

відрахування та 

поновлення студентів 

вищих закладів 

освіти, 

абзац другий 

підпункту 3.12.2.3 

підпункту 3.12.2 

пункту 3.12 

глави 3, абзац шостий 

підпункту 3.12.3.5 

підпункту 3.12.3 

пункту 3.12 глави 3 
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Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах, 

затвердженого 

наказом Міністерства 

освіти і науки 

України від  

02 червня  

1993 року № 161, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України  

23 листопада  

1993 року за № 173 

(далі - Положення 

про організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах) 

2.11 Договори на підготовку фахівців, що укладені 

із вступниками ВНЗ, складені відповідно до 

Типового договору на навчання  

+    Пункт 6 статті 64 

ЗУ № 2984-ІІІ,  

Типовий договір про 

навчання, підготовку, 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації або про 

надання додаткових 

освітніх послуг 

навчальними 

закладами, 

затверджений 

наказом Міністерства 

освіти і науки 

України від  

11 березня 2002 року 

№ 183, 

зареєстрований у 

Міністерстві юстиції 

України 03 квітня 

2002 року 

за № 329/6617 

2.12 Особам, які вступають до ВНЗ, надається 

достовірна інформація щодо:  

    Абзац п’ятий пункту 

3.4 розділу ІІІ 
Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

2.12.1 умов прийому + +   

2.12.2 плати за навчання +    

2.12.3 змісту і форми документів, що видаються 

випускникам 

+    

2.13 Електронні дані та відомості про діяльність 

навчального закладу, його відокремленого 

підрозділу з питань, що визначені 

Ліцензійними умовами, до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти подано: 

    Абзац шостий  

пункту 3.4  

розділу ІІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 
2.13.1 у встановлені терміни +    

2.13.2 в повному обсязі + +   

2.14 Робоча документація приймальної комісії 

ведеться відповідно до встановлених вимог 

+ +   Частина четверта 

статті 44  

ЗУ № 2984-ІІІ 
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ІІІ. Зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

навчального процесу (розділ може формуватись як у цілому по ВНЗ, так і за окремими 

напрямами та спеціальностями) 

3.1 Освітньо-кваліфікаційні характеристики 

фахівця з усіх напрямів та спеціальностей, з 

яких проводиться підготовка (у тому числі 

варіативної компоненти), наявні 

+    Статті 11-14  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

підпункт 4.1 

підпункту 4  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

3.2 Освітньо-професійні програми підготовки 

фахівця з усіх напрямів та спеціальностей, з 

яких проводиться підготовка (у тому числі 

варіативної компоненти), наявні 

+ +   Статті 11-14  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

підпункт 4.2 

підпункту 4  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти,  

пункти 21, 27, 32, 37 

Положення про 

освітньо-

кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту)  

3.3 Навчальні плани та робочі навчальні плани 

відповідають освітньо-професійним програмам 

у нормативній частині та затверджені в 

установленому порядку керівництвом 

навчального закладу  

+ +   Частини третя, п’ята 

статті 14  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

підпункт 4.3 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти,  

пункт 2.2 глави 2 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах 

3.4 Терміни навчання за всіма напрямами та 

спеціальностями відповідають нормативним 

вимогам з усіх напрямів та спеціальностей за 

всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями 

 

+    Частина друга 

статті 13  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

пункти 23, 28, 30, 33, 

34, 37 Положення 

про освітньо-

кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту)  

3.5 Зміст навчальних планів визначено ВНЗ у 

межах структури та форми, встановлених 

спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у галузі освіти і 

науки, із задоволенням вимог ринку праці  

+ +   Частина друга  

статті 14  

ЗУ № 2984-ІІІ 
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3.6 Перехід на підготовку фахівців різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів за відповідними 

навчальними планами і програмами (за умови 

затвердження нових галузевих стандартів 

вищої освіти) здійснюється своєчасно 

+    Абзац сьомий 

пункту 3.4  

розділу ІІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.7 Навчальні і робочі навчальні програми 

дисциплін за всіма напрямами та 

спеціальностями: 

    Підпункт 4.4 

підпункту 4  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.7.1 Наявні +    

3.7.2 між собою узгоджені +    

3.8 Навчальний час, відведений для самостійної 

роботи студента, становить не менше 1/3 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни 

 +   Пункт 3.10 глави 3 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

3.9 Загальноосвітня підготовка для студентів, які 

одночасно здобувають повну загальну середню 

освіту, у тому числі за інтегрованим курсом, 

забезпечена в повному обсязі  

   + Частина перша 

статті 8  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

абзац третій частини 

третьої статті 15  

Закону України 

«Про загальну 

середню освіту»  

3.10 Вільне відвідування студентами третього та 

наступних курсів лекційних занять 

допускається у порядку, встановленому вищим 

навчальним закладом. Відвідування інших 

видів навчальних занять (крім консультацій) є 

обов'язковим для студентів  

+    Пункт 4.3 глави 4 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах 

3.11 Плани семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт наявні, 

відповідають змістовій складовій навчальних 

(робочих навчальних) програм з усіх дисциплін 

усіх напрямів та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка у ВНЗ 

 +   Підпункт 4.4 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

 

3.12 Методичні вказівки, тематика контрольних та 

курсових робіт (проектів) наявні з усіх 

дисциплін, з яких передбачено таку форму 

роботи, усіх напрямів та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка у ВНЗ 

+    

3.13 Пакети контрольних завдань для перевірки 

знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки наявні 

з усіх дисциплін усіх напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка у ВНЗ 

+    Підпункт 4.5 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

3.14 Програмами всіх видів практик підготовки за 

всіма напрямами та спеціальностями 

забезпечено 

+    Підпункт 4.6 

підпункту 4 

пункту 2.1  
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розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.15 Методичні вказівки щодо виконання 

дипломних робіт (проектів), державних 

екзаменів наявні з усіх напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка у ВНЗ 

+    Підпункт 4.7 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.16 Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій) розроблено з усіх 

дисциплін усіх напрямів та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка у ВНЗ 

+    Підпункт 4.8 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.17 Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

наявні і відповідають встановленим вимогам з 

усіх дисциплін усіх напрямів та спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка у ВНЗ 

 +   Підпункт 4.9 

підпункту 4 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.18 Кількість підручників, навчальних посібників у 

власній бібліотеці з розрахунку наявності 

одного підручника (посібника) за списком 

літератури, рекомендованим робочою 

програмою дисципліни, на трьох студентів 

становить 100% 

+    Підпункт 5.1 

підпункту 5 

пункту 2.1  

розділу ІІ,  

підпункт 2.2.2  

пункту 2.2 

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.19 Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності 

студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» становить 

не менше 5 % 

+    Підпункт 5.2 

підпункту 5 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.20 Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» становить не менше 3 

% 

   + Підпункт 5.2 

підпункту 5  

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.21 Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями відповідає 

+    Підпункт 5.3 

підпункту 5  

пункту 2.1  
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нормативам (за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: «молодший спеціаліст» - 3, «бакалавр» 

- 4, «спеціаліст» - 4, «магістр» -8) 

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

3.22 Обладнані лабораторії та канали для 

забезпечення доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації наявні  

+    Підпункт 5.4 

підпункту 5 

пункту 2.1  

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

IV. Організація навчально-виховного процесу 

4.1 Розклад занять:      Пункт 4.2 глави 4, 

пункт 5.5 глави 5 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

4.1.1 складається на семестр  +   

4.1.2 відповідає робочим навчальним планам +    

4.1.3 відповідає графіку навчального процесу + +   

4.2 Навчальний рік триває 12 місяців, 

розпочинається, як правило, 01 вересня і для 

студентів складається з навчальних днів, днів 

проведення підсумкового контролю, 

екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і 

канікулярних днів. Сумарна тривалість канікул 

протягом навчального курсу, крім останнього, 

становить не менше 8 тижнів 

+    Пункт 4.1 глави 4 

Положення про 

організацію 

 

 

 навчального 

процесу у вищих 

навчальних закладах 

 
4.3 - Навчальний час студента визначено кількістю 

облікових одиниць часу, відведених для 

здійснення програми підготовки на даному 

освітньому або кваліфікаційному рівні 

+    

4.4 Щоденне аудиторне навантаження студента не 

перевищує 9 академічних годин 

 +   

4.5 Навчальні плани і програми виконуються 

повністю 

+    Абзац дванадцятий 

частини другої  

статті 32, абзац 

другий частини 

другої  

статті 33  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

пункти 3.3-3.8  

глави 3 Положення 

про організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

4.6 Навчальний матеріал навчальної дисципліни, 

передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної 

роботи, на підсумковий контроль винесено  

+    Пункт 3.10 глави 3 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

4.7 Перескладання студентами іспитів і заліків, 

відрахування студентів за академічну 

заборгованість здійснюються в установленому 

+    Пункт 3.12  

глави 3 Положення 

про організацію 
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порядку  навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

4.8 Ведення обліково-звітної документації 

(журналів обліку виконання лабораторних 

робіт, журналів занять, журналів обліку замін 

викладачів, екзаменаційних відомостей тощо) 

здійснюється в установленому порядку 

 +   Абзац другий 

підпункту 3.4.2 

пункту 3.4,  

підпункт 3.6.2 

пункту 3.6 глави 3 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

V. Ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу 

5.1 Процедура прийняття, переведення та звільнення з 

посад працівників, у тому числі науково-

педагогічних (педагогічних), як працюючих за 

основним місцем роботи, так і зовнішніх сумісників, 

зокрема щодо обрання за конкурсом, здійснюється в 

установленому порядку 

 +   Стаття 54  

Закону України 

«Про освіту» (далі – 

ЗУ № 1060-ХІ), 

Положення про 

обрання та 

прийняття на роботу 

науково-

педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів 

третього і 

четвертого рівнів 

акредитації, 

затверджене наказом 

Міністерства освіти і 

науки України від 24 

грудня 2002 року № 

744, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції 

України 15 липня 

2003 року за 

№ 600/7921  

5.2 Періодичність підвищення кваліфікації науково-

педагогічних (педагогічних) кадрів забезпечується  

 +   Абзац другий статті 

52 ЗУ № 2984-ІІІ  

5.3 Науково-педагогічна спеціальність усіх викладачів 

(за дипломом про освіту, або науковою 

спеціальністю, або науковим ступенем, або ученим 

званням, або проходженням науково-педагогічного 

стажування чи підвищення кваліфікації з відповідної 

дисципліни тривалістю не менше 6 місяців) 

відповідають дисциплінам, які ними викладаються 

 +   Підпункт 2.2.5 

пункту 2.2 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

5.4 Чергова атестація кожного педагогічного працівника 

обов’язково здійснюється один раз на п’ять років 

 

 +   Пункти 1.5, 1.6 

розділу І Типового 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства освіти і 

науки України від  

06 жовтня  

2010 року  
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№ 930, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 14 грудня  

2010 року  

за № 1255/18550 

(далі – Типове 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників)  

5.5 Позачергова атестація педагогічних працівників з 

метою підвищення кваліфікаційної категорії 

проводиться не раніш як через два роки після  

присвоєння попередньої 

 +   Пункт 1.8 розділу І 

Типового положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників  

5.6 Порядок створення та повноваження атестаційних 

комісій відповідають вимогам чинного 

законодавства  

+    Розділ ІІ 

Типового положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників  

5.7 Процедура атестації педагогічних працівників (для 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та відповідних підрозділів 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації) відповідає вимогам 

чинного законодавства 

+    Розділи ІІ, ІІІ 

Типового положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників  

5.8 Кількість дисциплін та обсяг навчального 

навантаження (в цілому та лекційного), яке 

заплановано для викладання кожному окремому 

науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, 

не перевищують відповідно 5 та 900 (720) і 250 

годин 

+    Частина перша 

статті 49 ЗУ № 2984-

ІІІ, пункт 5.1 глави 5 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах, наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 29 

березня 2012 року 

№ 384 «Про 

затвердження форм 

документів з 

підготовки кадрів у 

вищих навчальних 

закладах І-ІV рівнів 

акредитації», 

зареєстрований у 

Міністерстві  

юстиції України  

03 травня 2012 року  

за № 711/21024, 

підпункт 2.2.4 

пункту 2.2 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

5.9 Відповідність розрахункових показників кадрового забезпечення навчального процесу 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

5.9.1 Частка науково-педагогічних працівників з +    Абзац перший 
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науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного, фундаментального, 

фахового циклів дисциплін навчальних планів 

підготовки бакалаврів усіх напрямів, з яких 

проводиться навчання, становить не менше 75%  

підпунктів 2.1, 2.2, 

2.3 підпункту 2 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 
5.9.2 Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного, природничо-наукового, 

професійно-практичного циклів дисциплін 

навчальних планів підготовки спеціалістів усіх 

спеціальностей, з яких проводиться навчання, 

становить не менше 85% 

+    

5.9.3 Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного, природничо-наукового, 

професійно-практичного циклів дисциплін 

навчальних планів підготовки магістрів усіх 

спеціальностей, з яких проводиться навчання, 

становить не менше 95%  

+    

5.9.4 Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного, природничо-наукового, 

професійно-практичного циклів дисциплін напрямів 

підготовки бакалаврів та спеціальностей спеціалістів 

та магістрів і працюють у даному ВНЗ за основним 

місцем роботи, становить не менше 50% від 

загальної кількості годин відповідних циклів 

дисциплін 

+    Абзац другий 

підпунктів 2.1, 2.2, 

2.3 підпункту 2 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

5.9.5 Частка науково-педагогічних працівників з числа 

осіб, які працюють у даному ВНЗ за основним 

місцем роботи та мають науковий ступінь докторів 

наук або вчене звання професорів, що забезпечують 

викладання лекційних годин природничо-наукового 

та професійно-практичного циклу дисциплін 

навчального плану всіх напрямів підготовки 

бакалаврів (за винятком військових навчальних 

дисциплін), не менша 10% 

+    Абзац третій 

підпунктів 2.1, 2.2, 

2.3 підпункту 2 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

 

5.9.6 Частка науково-педагогічних працівників з числа 

осіб, які працюють у даному ВНЗ за основним 

місцем роботи та мають науковий ступінь докторів 

наук або вчене звання професорів, що забезпечують 

викладання лекційних годин природничо-наукового 

та професійно-практичного циклу дисциплін 

навчального плану всіх спеціальностей підготовки 

спеціалістів (за винятком військових навчальних 

дисциплін), не менша 20% 

+    

5.9.7 Частка науково-педагогічних працівників з числа 

осіб, які працюють у даному ВНЗ за основним 

місцем роботи та мають науковий ступінь докторів 

наук або вчене звання професорів, що забезпечують 

+    
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викладання лекційних годин природничо-наукового 

та професійно-практичного циклу дисциплін 

навчального плану всіх спеціальностей підготовки 

магістрів (за винятком військових навчальних 

дисциплін), не менша 40% 

5.9.8 У ВНЗ не менше ніж один доктор наук або професор 

на кожні 25 осіб ліцензованого обсягу 

спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«спеціаліст», «магістр» наявний 

+    

5.9.9 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 

викладають лекційні години дисциплін навчального 

плану спеціальності та працюють у даному ВНЗ за 

основним місцем роботи (для кожного циклу 

дисциплін навчального плану), відповідає вимогам 

   + Підпункт 2.4 

підпункту 2  

пункту 2.1 

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

5.9.10 Кафедри (циклові комісії) з фундаментальної 

(природничо-наукової) підготовки наявні для всіх 

напрямів підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр 

+    Підпункт 2.5 

підпункту 2  

пункту 2.1 

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

VI. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази 

6.1 Документи, що засвідчують право власності, 

оперативного управління чи користування 

основними засобами для здійснення навчально-

виховного процесу на строк, необхідний для 

завершення надання освітньої послуги, наявні 

+    Підпункт 6  

пункту 11 Порядку 

ліцензування 

діяльності з надання 

освітніх послуг 

6.2 Площі навчально-виробничих корпусів ВНЗ у 

розрахунку на одного студента (з врахуванням 

заочної форми навчання з коефіцієнтом 0,2) 

відповідають контрольним питомим 

показникам розрахункової (нормованої) площі 

навчальних закладів за типом навчального 

закладу  

+     Підпункт 2.2.3 

пункту 2.2 

розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти  

6.3 Площі навчально-виробничих корпусів ВНЗ у 

розрахунку на одного студента максимально 

можливої кількості студентів (з врахуванням 

заочної форми навчання з коефіцієнтом 0,2) 

відповідають контрольним питомим 

показникам розрахункової (нормованої) площі 

навчальних закладів за типом навчального 

закладу  

+    

6.4 Договори оренди наявні та укладені відповідно 

до чинного законодавства  

+    Абзац четвертий 

частини п’ятої статті 

63 ЗУ № 2984-ІІІ  

6.5 Забезпеченість відповідно до потреб 

навчальних програм становить 100 %:  

    Підпункт 3.1 

підпункту 3 пункту 

2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

6.5.1 лабораторіями  +   

6.5.2 полігонами +    

6.5.3 обладнанням, устаткуванням +    
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6.6 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (з врахуванням заочної форми 

навчання з коефіцієнтом 0,2) становить (крім 

спеціальностей, які належать до галузей знань 

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини» і 0202 «Мистецтво», крім 

спеціальності «Дизайн»):  

    Підпункт 3.3 

підпункту 3 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

6.6.1 молодші спеціалісти – 6    + 

6.6.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 12 +    

6.7 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

осіб максимально можливої кількості студентів 

(з врахуванням заочної форми навчання з 

коефіцієнтом 0,2) становить (крім 

спеціальностей, які належать до галузей знань 

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини» і 0202 «Мистецтво», крім 

спеціальності «Дизайн»):  

    

6.7.1 молодші спеціалісти – 6   +  

6.7.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 12  +   

6.8 - Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (з врахуванням заочної форми 

навчання з коефіцієнтом 0,2) для 

спеціальностей, які належать до галузей знань 

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини» і 0202 «Мистецтво», крім 

спеціальності «Дизайн», становить:  

    Підпункт 3.4 

підпункту 3 пункту 

2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

6.8.1 молодші спеціалісти – 3   +  

6.8.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 6   +  

6.9 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

осіб максимально можливої кількості студентів 

(з врахуванням заочної форми навчання з 

коефіцієнтом 0,2) для спеціальностей, які 

належать до галузей знань 0102 «Фізичне 

виховання, спорт і з здоров’я людини» і 0202 

«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн», 

становить: 

    

6.9.1 молодші спеціалісти – 3   +  

6.9.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 6   +  

6.10 Наявність спортивного залу, інших критих 

спортивних споруд з площею у розрахунку на 

одного студента денної форми навчання не 

менше 0,8 (понад 4000 студентів); 1,1 м
2 

(до 

4000 студентів) 

 +   Підпункт 3.6 

підпункту 3 пункту 

2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

6.11 Стадіон або спортивний майданчик наявні +    Пункт 3.7 глави 3 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

6.12 Забезпечення прав студентів на безпечні і 

нешкідливі умови навчання та праці  

+    Абзац дванадцятий 

частини першої 

статті 51 ЗУ № 1060-

ХІ, абзац восьмий 
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частини другої 

статті 32 ЗУ № 2984-

ІІІ 

VII. Організація навчально-виховної роботи 

7.1 Зміст виховної роботи ВНЗ забезпечує 

культурний і духовний розвиток особистості, 

виховання осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, у дусі українського 

патріотизму і поваги, підвищення освітньо-

культурного рівня громадян  

+    Стаття 56 

ЗУ № 1060-ХІ 

7.2 Наявність Положення про студентське 

самоврядування 

+    Частина п’ята статті 

38 ЗУ № 2984-ІІІ  

7.3 Студентське самоврядування здійснюється 

особами, які навчаються у вищому навчальному 

закладі, безпосередньо та через органи 

студентського самоврядування, що обираються 

шляхом таємного голосування  

+    Абзац четвертий 

частини першої 

статті 38 ЗУ № 2984-

ІІІ  

7.4 Постійна участь представників студентського 

самоврядування на всіх засіданнях вченої ради 

(педагогічної ради) забезпечена  

+    Статті 34, 38 

ЗУ № 2984-ІІІ  

7.5 Загальні збори (конференція) осіб, які навчаються 

у вищому навчальному закладі, звіти органів 

студентського самоврядування заслуховують 

+    Частина п’ята статті 

38 ЗУ № 2984-ІІІ  

7.6 Органи студентського самоврядування проводять 

організаційні, наукові, культурно-масові, 

спортивні, оздоровчі та інші заходи  

+    Частина третя статті 

38 ЗУ № 2984-ІІІ  

7.7 Штатна посада практичного психолога у ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації введена 

   + Стаття 21  

ЗУ №1060-ХІІ  

7.8 Підрозділ психологічної служби у ВНЗ III-IV 

рівнів акредитації створено 

+    Пункт 3.1 розділу ІІІ 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства освіти 

України від 

03 травня 1999 року 

№ 127, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 30 грудня 

1999 року за 

№ 922/4215 (далі – 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України)  

7.9 Зміст роботи психологічної служби (практичного 

психолога) включає всі встановлені напрями 

+    Стаття 21  

ЗУ № 1060-ХІІ, 

пункт 2.4 розділу ІІ, 

пункт 4.3 розділу ІV 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html


18 

7.10 Надається консультативно-методична допомога 

та проводиться просвітницько-пропагандистська 

робота з підвищення психологічної культури 

+    Стаття 56 

ЗУ № 1060-ХІІ, 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України 

7.11 Розроблено та впроваджено системи тренінгів 

щодо запобігання вживанню алкоголю 

+    Стаття 56 

ЗУ № 1060-ХІІ, 

пункт 2.4 розділу ІІ 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України  

7.12 Розроблено та впроваджено системи тренінгів 

щодо запобігання вживанню наркотиків 

+    

7.13 Розроблено та впроваджено системи тренінгів 

щодо запобігання розповсюдженню СНІДу 

+    Пункт 2.4 розділу ІІ 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України 

7.14 Розроблено заходи щодо превентивного 

виховання адекватних поведінкових звичок та 

профілактики злочинності 

+    Пункт 4.3 розділу ІV 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України  

7.15 Наявність телефону довіри у ВНЗ +    Пункт 4.2 розділу ІV 

Положення про 

психологічну 

службу системи 

освіти України  

7.16 Моральне та матеріальне заохочення студентів, 

науково-педагогічних працівників (педагогічних 

працівників) запроваджено  

+    Стаття 51, частина 

перша статті 53, 

стаття 57 

ЗУ № 1060-ХІІ  

7.17 Соціально-правовий захист студентів, у тому 

числі дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, забезпечено 

+    Стаття 53  

ЗУ № 1060-ХІІ 

 

7.18 Профілактична робота щодо попередження 

захворювань та лікування студентів і працівників 

навчального закладу проводиться своєчасно  

+    Абзац шістнадцятий 

частини першої 

статті 51  

ЗУ № 2984-ІІІ 

VIIІ. Наукова і науково-технічна діяльність і міжнародні зв’язки 

8.1 Наукова і науково-технічна діяльність у ВНЗ як 

невід’ємна складова освітньої діяльності 

проводиться  

+    Частина перша  

статті 61  

ЗУ № 2984-ІІІ  

8.2 Наявність та спрямування фундаментальних, 

прикладних досліджень і розробок на 

створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних техніки, технологій та 

матеріалів  

+    Абзац третій 

частини другої 

статті 61 

ЗУ № 2984-ІІІ 

8.3 Студенти ВНЗ:     Абзац дев'ятий 

частини першої 

статті 51 ЗУ № 1060-

ХІІ, абзац другий 

частини третьої 

статті 62 ЗУ № 2984-

ІІІ 

8.3.1 до наукової роботи ВНЗ залучаються  +    

8.3.2 беруть участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах 

+    

8.4 Взаємозобов’язання аспіранта або докторанта, 

підготовка яких здійснюється за державним 

+    Пункт 17 Положення 

про підготовку 
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замовленням, та ВНЗ, які визначені в типовій 

угоді, дотримуються  

науково-

педагогічних і 

наукових кадрів, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  

01 березня 1999 року 

№ 309 (далі – 

Положення про 

підготовку науково-

педагогічних і 

наукових кадрів)  

8.5 На аспірантів та докторантів обов’язки, не 

пов’язані з підготовкою дисертації, ВНЗ не 

покладаються 

+    Пункт 15 Положення 

про підготовку 

науково-

педагогічних і 

наукових кадрів  

8.5.1 Аспіранти та докторанти науковими 

керівниками і консультантами відповідної 

кваліфікації забезпечені 

+    Абзац перший 

пункту 40 

Положення про 

підготовку науково-

педагогічних і 

наукових кадрів  

8.5.2  Кількість аспірантів, прикріплених до 

наукового керівника – доктора наук, не 

перевищує 5 осіб одночасно (разом з 

докторантами), включаючи аспірантів та 

докторантів, підготовка яких здійснюється поза 

державним замовленням 

 +   Абзац третій пункту 

40 Положення про 

підготовку науково-

педагогічних і 

наукових кадрів  

 

8.5.3 Кількість аспірантів, прикріплених до 

наукового керівника – кандидата наук, не 

перевищує 3 осіб, включаючи аспірантів та 

докторантів, підготовка яких здійснюється поза 

державним замовленням 

+    

8.6 Керівник ВНЗ належний рівень організації 

наукової підготовки в аспірантурі і 

докторантурі забезпечує 

+    Пункт 26 Положення 

про підготовку 

науково-

педагогічних і 

наукових кадрів  

8.7 Результати науково-дослідної роботи 

впроваджуються  

+    Абзац п'ятий 

частини другої 

статті 61 

ЗУ № 2984-ІІІ  

8.8  У ВНЗ реалізуються програми:      Статті 66, 67  

ЗУ № 2984-ІІІ  8.8.1 обміну студентами +    

8.8.2 обміну аспірантами +    

8.8.3 обміну викладачами +    

8.9 Науковці ВНЗ у наукових міжнародних 

конференціях беруть участь  

+    

IX. Фінансово-господарська діяльність 

9.1 Усі наявні кошти бюджету та спеціального 

фонду державного бюджету за останній 

фінансовий рік освоєно в повному обсязі за 

цільовим призначенням 

+    Стаття 64 

ЗУ № 2984-ІІІ 

9.2 Доходи від використання майна, яке передано +    Абзаци другий, 
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ВНЗ в оперативне управління або на правах 

власності, отримані своєчасно  

четвертий частини 

п’ятої статті 63  

ЗУ № 2984-ІІІ 

9.3 Кредиторська заборгованість за площі 

(приміщення), обладнання та устаткування, які 

орендуються навчальним закладом, відсутня 

+    Абзац тринадцятий 

частини другої  

статті 32  

ЗУ № 2984-ІІІ 

9.4 Стипендія, у тому числі соціальна, 

призначається своєчасно у встановлених 

розмірах  

+    Абзац п’ятий 

частини шостої 

статті 64 ЗУ № 2984-

ІІІ, Порядок 

призначення і 

виплати стипендій, 

затверджений 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 

2004 року № 882 

(далі – Порядок 

призначення і 

виплати стипендій) 

9.5 Студенти, яким призначена стипендія, входять 

до категорій осіб, які мають на це право 

+    Пункти 1, 2, 4, 6 

Порядку 

призначення і 

виплати стипендій 

9.6 Виплата заробітної плати проводиться 

своєчасно, з виконанням умов Колективного 

договору 

+    Стаття 57  

ЗУ № 1060-ХІІ, 

абзац тринадцятий 

частини другої 

статті 32, стаття 57 

ЗУ № 2984-ІІІ 

9.7 Студентське самоврядування фінансується в 

розмірі не менше 0,5 % коштів спецфонду ВНЗ 

 +   Пункт 6 статті 38  

ЗУ № 2984-ІІІ 

9.8 ВНЗ одержує дохід від надання дозволених 

законодавством платних послуг  

+    Стаття 65  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

Перелік платних 

послуг, які можуть 

надаватися 

навчальними 

закладами, іншими 

установами та 

закладами системи 

освіти, що належать 

до державної і 

комунальної форми 

власності, 

затверджений 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  

27 серпня 2010 року 

№ 796 

9.9 Наявність розрахунку вартості навчання 

студентів  

+    Абзаци перший – 

третій частини 

шостої статті 64  

ЗУ № 2984-ІІІ,  

стаття 61  

ЗУ № 1060-ХІІ 
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X. Забезпечення розвитку та ефективність використання об’єктів соціально-побутової 

сфери 

10.1 Наявність медичного пункту  +    Підпункт 3.8 

підпункту 3 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

10.2 Наявність пунктів харчування  +    Підпункт 3.5 

підпункту 3 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

10.3 Забезпеченість студентів гуртожитком не 

менше 70 % від потреби іногородніх студентів 

у житлі 

 +   Підпункт 3.2 

підпункту 3 

пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

XI. Забезпечення практичної підготовки 

11.1 Фактичний перелік практик за видами та 

тривалістю відповідає освітньо-професійним 

програмам, навчальним планам та графіку 

навчального процесу 

+    Пункт 1.4 глави 1 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів України, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства освіти 

України від 08 

квітня 1993 року 

 № 93, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 30 квітня 

1993 року за № 35 

(далі – Положення 

про проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів) 

11.2 Наскрізні програми практик з кожного напряму 

підготовки, спеціальності наявні  

+    Пункт 1.5 глави 1 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.3 Наявні лабораторії та майстерні для 

забезпечення виконання програм навчальних 

практик для кожного напряму підготовки, 

спеціальності становлять 100 % від потреби 

   + Пункт 2.1 глави 2 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів, підпункт 

3.1 підпункту 3 
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пункту 2.1 розділу ІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

11.4 Обладнання у лабораторіях та майстернях для 

виконання програм навчальних практик наявне 

+    Пункт 2.1 глави 2 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.5 З базами практики (підприємствами, 

організаціями, установами будь-яких форм 

власності) ВНЗ укладають договори на її 

проведення за встановленою формою завчасно 

+ +   Пункт 2.5 глави 2 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.6 Накази про призначення осіб, відповідальних за 

організацію практики, видані своєчасно  

+    Пункт 3.1 глави 3 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.7 Керівник бази практики інструктаж про 

порядок проходження практики та з техніки 

безпеки проводить 

+    Абзац третій  

пункту 3.3 глави 3 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.8 Програма практики виконана повністю +    Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.9 Звіти про проходження практики відповідають 

встановленим вимогам 

+    Пункт 4.1 глави 4 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.10 Накази про призначення комісії по захисту 

практики наявні 

+    Пункт 4.2 глави 4 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.11 Заліково-екзаменаційні відомості про захист 

практики наявні 

+    

11.12 Підсумки кожної практики на засіданнях 

кафедр предметної (циклової) комісії 

обговорюються 

+    Пункт 4.5 глави 4 

Положення про 

проведення 

практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

11.13 Загальні підсумки практики на вчених 

(педагогічних) радах вищих навчальних 

закладів або на нарадах факультетів 

підводяться не менше одного разу протягом 

навчального року  

+    

11.14 Матеріальне забезпечення практики 

здійснюється в установленому порядку 

+    Глава 5 

Положення про 

проведення 
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практики студентів 

вищих навчальних 

закладів 

XII. Організація курсового та дипломного проектування 

12.1 Державні екзаменаційні комісії (Державні 

кваліфікаційні комісії (далі – ДЕК (ДКК)) створені 

у встановлені терміни  

+    Пункт 3.12  

глави 3 Положення 

про організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах 

12.2 Голова комісії призначається міністерствами, 

відомствами, яким підпорядкований вищий 

навчальний заклад, на пропозицію ректора 

(директора) ВНЗ з числа провідних спеціалістів 

виробництва або вчених 

+    

12.3 До складу ДЕК (ДКК) входять: ректор (директор) 

вищого навчального закладу або проректор 

(заступник директора) з навчальної чи наукової 

роботи, декан факультету або його заступник 

(завідувач відділення або його заступник), 

завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) 

профілюючих кафедр (відділень), провідні 

спеціалісти виробництва та працівники науково-

дослідних інститутів. До участі в роботі державної 

комісії як екзаменатори можуть залучатися 

професори і доценти (викладачі) відповідних 

кафедр (предметних або циклових комісій), якщо в 

складі комісії немає представників цих кафедр 

(предметних або циклових комісій). У цьому 

випадку вони користуються правами членів комісії 

 

+    

12.4 Керівниками дипломних проектів (робіт) 

призначаються професори і доценти (викладачі) 

вищого навчального закладу, висококваліфіковані 

спеціалісти виробництва 

+    Пункт 3.9 

глави 3 Положення 

про організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

12.5 За одним керівником дипломних проектів 

закріплено:  

 

    Пункт 20 

Норм часу для 

планування та 

обліку навчальної 

роботи педагогічних 

і науково –

педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів, 

затверджених 

наказом 

Міністерства освіти і 

науки України від  

07 серпня 2002 року  

№ 450, 

зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції 

України 21 серпня 

2002 року 

за № 698/6986 (далі 

– Норми часу для 

планування та 

12.5.1 студентів не більше 8 на навчальний рік 

 

+    

12.5.2 випускників-магістрів не більше 5 +    
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обліку навчальної 

роботи педагогічних 

і науково-

педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів) 

12.6 Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи)  

систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних і практичних знань зі спеціальності та 

застосування їх при вирішенні конкретних 

наукових, технічних, економічних, виробничих й 

інших завдань передбачають 

+    Пункт 3.9 глави 3 

Положення про 

організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

12.7 Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) 

розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння 

методикою дослідження та експерименту, 

пов’язаних з темою проекту (роботи), 

передбачають 

+    

12.8 Тривалість роботи ДЕК (ДКК) нормативним 

вимогам відповідає 

+    Пункти 19, 20 Норм 

часу для планування 

та обліку навчальної 

роботи педагогічних 

і науково-

педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів  

12.9 Ведення облікової та звітної документації щодо 

курсових (дипломних) проектів відповідає 

нормативним вимогам 

 +   Пункт 3.12  

глави 3 Положення 

про організацію 

навчального процесу 

у вищих навчальних 

закладах  

12.10 Видача дипломів випускникам відповідного року 

та їх реєстрація в книзі видачі дипломів про освіту 

відбуваються в установлені терміни  

 +   Стаття 9  

ЗУ № 2984-ІІІ 

XIII. Вимоги до якості підготовки студентів 

13.1 Показники успішності та якості підготовки 

студентів за результатами інспекторських 

контрольних робіт відповідають: 

   + Пункт 2.4 розділу ІІ 

Державних вимог до 

акредитації напряму 

підготовки, 

спеціальності та 

вищого навчального 

закладу, 

затверджених 

наказом 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та 

спорту України від 

13 червня 

2012 року № 689, 

зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції 

України 04 липня 

2012 року  

за № 1108/21420  

13.1.1 державним вимогам до акредитації напряму 

підготовки (спеціальності) 

 

   + 

13.1.2 результатам підсумкового семестрового 

контролю 

   + 

13.2 Контроль за якістю підготовки студентів 

керівником ВНЗ здійснюється систематично 

+    Абзац п’ятнадцятий 

частини другої 

статті 32 ЗУ № 2984-
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ІІІ  

XIV. Робота ВНЗ щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

14.1 У ВНЗ створено підрозділ щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників  

+    Порядок 

працевлаштування 

випускників вищих 

навчальних закладів, 

підготовка яких 

здійснювалась за 

державним 

замовленням, 

затверджений 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

22 серпня 1994 року 

№ 992 (далі – 

Порядок 

працевлаштування 

випускників вищих 

навчальних закладів, 

підготовка яких 

здійснювалась за 

державним 

замовленням), 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 29 червня 

1999 року № 1159 

«Про підготовку 

фахівців для роботи 

в сільський 

місцевості» (далі – 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 29 червня 1999 

року № 1159)  

14.2 Діяльність підрозділу щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників відповідає 

його функціональному призначенню  

+    Стаття 56  

ЗУ № 2984-ІІІ  

14.3 Робота щодо сприяння працевлаштуванню 

випускників організована відповідно до 

встановлених вимог 

+    Абзаци четвертий, 

шостий частини 

другої статті 22 ЗУ 

№ 2984-ІІІ, Порядок 

працевлаштування 

випускників вищих 

навчальних закладів, 

підготовка яких 

здійснювалась за 

державним 

замовленням, 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 29 червня 

1999 року № 1159  

 XV. Стан управлінської діяльності у ВНЗ 

15.1 Структура управління навчальним закладом є 

оптимальною 

+    Статті 30-37  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.2 Дублювання функціональних обов’язків +    Статті 32-37 
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керівників відсутнє ЗУ № 2984-ІІІ 

15.3 Усі положення Колективного договору 

виконуються в повному обсязі  

+ +   Стаття 57  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.4 Керівник ВНЗ щороку звітує перед трудовим 

колективом 

+    Абзац 

дев’ятнадцятий 

частини другої 

статті 32  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.5 Склад вченої (педагогічної) ради ВНЗ, 

факультетів (відділень) відповідає вимогам 

+    Стаття 34  

ЗУ № 2984-ІІІ  

15.6 Склад та повноваження загальних зборів 

(конференції) трудового колективу 

відповідають вимогам  

 +   Стаття 37  

ЗУ № 2984-ІІІ  

15.7 Повноваження вченої (педагогічної) ради ВНЗ, 

факультетів (відділень) та ефективність їх 

роботи відповідають вимогам  

+    Стаття 34  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.8 Наявність та ефективність системи контролю за 

виконанням запланованих заходів, рішень 

ректорату, адміністративної ради, вченої 

(педагогічної) ради ВНЗ, факультетів 

(відділень), кафедр (циклових комісій)  

+    Стаття 32  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.9 Наявність і дієвість системи громадського 

контролю з боку наглядової ради  

 +   Стаття 35  

ЗУ № 2984-ІІІ 

15.10 Керівництво ВНЗ у межах повноважень накази 

і розпорядження, обов’язкові для виконання 

всіма працівниками і структурними 

підрозділами вищого навчального закладу, 

видає обґрунтовано. 

+    Стаття 32  

ЗУ № 2984-ІІІ 

XVI. Особливі вимоги до ВНЗ, які здійснюють підготовку іноземних громадян 

16.1 Наявність правової бази, що регламентує в’їзд 

іноземців в Україну з метою навчання, їх 

перебування в Україні та виїзд на батьківщину 

   + Абзаци другий, 

третій частини 

другої статті 68  

ЗУ № 2984-ІІІ, 

пункт 3.1 

розділу ІІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

16.2 Наявність системи набору на навчання 

іноземців (офіційні угоди з іноземними 

партнерами тощо) 

   + Пункт 3.1 

розділу ІІІ 

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

16.3 Наявність паспортно-візової служби для 

обслуговування іноземців 

   + 

16.4 Наявність системи медичного обслуговування 

іноземців, страхування їх здоров’я 

   + 

16.5 Наявність гуртожитків для проживання 

іноземців та служби безпеки 

   + 

16.6 Встановлені вимоги при зарахуванні іноземців 

на навчання дотримані 

   + 

XVII. Особливі додаткові вимоги до інститутів післядипломної педагогічної освіти 

17.1 Підвищення кваліфікації та перепідготовка 

педагогічних працівників дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти проводяться 

   + Пункт 2.2 розділу 1 

Положення про 

республіканський 

(Автономної 17.2 Оптимальна періодичність та терміни    + 
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підвищення кваліфікації і перепідготовки 

керівних і педагогічних кадрів з урахуванням 

установленого порядку атестації фахівців 

забезпечуються 

Республіки Крим), 

обласні та Київський 

і Севастопольський 

міські інститути 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства освіти і 

науки України від 

17 листопада 2000 

року № 538, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 31 липня 

2001 року за 

№ 651/5842 

17.3 Наукові дослідження, розробка і впровадження 

інноваційних педагогічних технологій у 

практику роботи навчальних закладів 

проводяться 

   + 

17.4 Навчально-виховний процес у дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах регіону методичними матеріалами 

забезпечується 

   + 

17.5 Науково-методичні консультації районним 

(міським) методичним службам регіону 

надаються 

   + 

17.6 Перспективний педагогічний досвід та 

педагогічні інновації аналізуються, 

узагальнюються та поширюються  

   + 

17.7 Керівництво районними (міськими) 

методичними кабінетами (центрами) 

здійснюється 

   + 

 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ 

 

№ 

з/п 

НПА
5
, 

вимоги якого 

порушено 

Правова 

норма 

Детальний опис виявленого порушення 

1.1.5 

 

 

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

 

Положення 

про вищі 

навчальні 

заклади МВС 

затведженого 

 Наказ від 

14.02.2008 № 

62  

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

 

Пункт 1 

Стаття 15 

 

 

 

Пункт 

1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 7 

Пункт 2  

ст. 36 

 

В ОДУВС наказом МВС від 15.05.2012 № 429 

затверджено нову редакцію Статуту (у редакції наказу МВС 

від 01.03.2018 р. № 164), прийнятого Конференцією трудового 

колективу ОДУВС (протокол від 29.08.2017 № 2), 

затвердженого Міністром внутрішніх справ України 

(15.05.2012 р.). 

У новій редакції Статуту до компетенції Вченої ради 

Університету не віднесено обрання за конкурсом таємним 

голосуванням претендентів на посади завідувачів кафедр, 

професорів та доцентів, директора бібліотеки.  

Також в Новій редакції Статуту не визначено як утворюються 

та діють робочі та дорадчі органи, а саме: ректорат, деканати, 

приймальна комісія тощо.  

Зауваження щодо Херсонського факультету, виявлене під 

час попереднього заходу державного нагляду, контролю, 

усунено. 

Отже, зауваження щодо Статуту ОДУВС, виявлене під 

час попереднього заходу державного нагляду, контролю, 

усунено частково. 

 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

Положення 

про вищі 

навчальні 

заклади МВС 

Стаття 37 

 

Пункт 4.8 

Відповідно до Статуту в Університеті функціонує 

Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням 

майном Університуту, додержанням мети його створення. 

Діяльність Наглядової ради в закладі вищої освіти 

регламентується законодавством, Статутом та положенням 

про Наглядову раду, що затверджується Вченої радою. 

Персональний склад Наглядової ради відповідно до Статуту 
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Університуту затверджує Вчена рада Університету. 

Керуючись ч.1 п.4 ст. 13 Закону України «Про вищу освіту», 

Університет має право своїми актами встановлювати особливі 

вимоги до управління, а відповідно до п.1 ст. 37 Закону 

України «Про вищу освіту» Наглядова рада створюється для 

здійснення нагляду за управлінням майном ЗВО та 

створюється за рішенням засновника. Персональний склад 

Наглядової ради ОДУВС, що наданий комісії, підтримано на 

засіданні ректорату від 13.02.2017, протокол № 3 і винесено 

питання на засідання Вченої ради, що планувалась відбутися 

04.03.2017 (не відбулася). У протоколах Вченої ради питання 

«Про затвердження Персонального складу Наглядової ради» 

на момент перевірки не розглядалось. Таким чином, 

унеможлюється оперативне розв’язання перспективних 

завдань розвитку ОДУВС, залучення фінансових ресурсів для 

забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і 

здійснення контролю за їх використанням, ефективну 

взаємодію закладу вищої освіти з державними органами та 

органами місцевого самоврядування, науковою 

громадськістю, суспільно-політичними організаціями та 

суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та 

підвищення якості освітньої діяльності та 

конкурентоспроможності Університету, здійснення 

громадського контролю за його діяльністю тощо. 

Персональний склад Наглядової ради не затверджений, 

чим вже порушено пункт 5 Розділу 5 Статуту ОДУВС, пункт 

3.5 Розділу 3 Положення про Наглядову раду університету, 

хоча ця вимога є також порушенням п. 4.8 Положення про 

вищі навчальні заклади МВС та п.1 ст. 37 Закону України 

«Про вищу освіту». Протоколи засідання Наглядової ради 

комісії не надано.  

Зауваження щодо Наглядової ради, виявлене під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю, не 

усунено.  

 Наказ МОН 

України від 

24.01.2013 р. 

№ 48 «Про 

затвердження 

Положення 

про 

підвищення 

кваліфікації та 

стажування 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

вищих 

навчальних 

закладів», 

зареєстрованог

о в 

Міністерстві 

Розділи 

IV, V 

Зауваження щодо Положення про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ, виявлене під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю, усунено.  
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юстиції 

України 26 

березня 2013 

року за 

№ 488/23020 

 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

Стаття 36 Положення про Вчену раду Одеського державного 

університету внутрішніх справ, яке обговорено та схвалено на 

засіданні Вченої ради ОДУВС (протокол від 31.01.2017 № 8) 

та введено в дію наказом ОДУВС від 31.01.2017 № 31, 

розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  

Зауваження щодо Положення про Вчену раду Одеського 

державного університету внутрішніх справ, виявлене під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю, усунено.  

 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

Частина 1

, 11  

Стаття 55 

Положення про порядок конкурсного відбору кандидатур 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників ОДУВС, яке схвалено Вченою радою 

університету (протокол № 8 від 31.01.2017) та введено в дію 

наказом ОДУВС від 31.01.2017 № 31 не враховує вимоги п. 1 

ст. 7 Закону України «Про освіту», п. 1 ст. 48 Закону України 

«Про вищу освіту» до претендентів на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників щодо вільного 

володіння українською мовою. 

Розділ 4 Компетенція вченої ради Положення про вчену 

раду ОДУВС та чинний Статут не містять вимогу щодо 

встановлення особливих вимог відповідно до ч. 5 п. 4 ст. 13 та 

п. 11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту» до порядку 

затвердження Положення про порядок конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів).  

Конкурс в ОДУВС на вакантні посади оголошується не 

дотримуючись п. 2.1, 2.6 власного положення. А саме, 

конкурс не завжди оголошується, як правило, трудові 

договори продовжуються згідно з укладеними додатковими 

угодами без оголошеня конкурсу. Про це свідчать щорічні 

накази по особовому складу з розпорядчою частиною по всіх 

науково-педагогічних працівниках Університету. Контракти 

продовжені по три рази, наприклад, Конєву О. Ю., на посаді 

доцента починаючи з 01.11.2015, наказом про призначення від 

12.11.2015 № 169 о/с продовжено трудовий договір (контракт) 

додатковою угодою з 01.09.2016, наказом від 31.08.2016 

№ 137 о/с, з 01.09.2017, наказом від 31.08.2016 № 195 о/с, з 

01.09.2018, наказом від 31.08.2018 № 218 о/с. 

1.2.5 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

пункт 5 

статті 33 

 

Зауваження щодо кафедри спеціальної фізичної 

підготовки, усунено. 

Батруну П. О., Тришин К. О., Домніцак В. В. є штатними 

працівниками ОДУВС та мають почесні звання заслуженого 

працівника фізичної культури і спорту України, про що 

свідчать документи, надані при перевірці.  

До складу кафедри входить 14 працівників, для яких 

кафедра є основним місцем роботи.  

Всі інші кафедри ОДУВС, що входять в структуру 

Університету, також відповідають вимогам Закону України 

«Про вищу освіту». 
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1.4   Відповідно до п. 42 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347) «кількість здобувачів вищої освіти на певній 

спеціальності та рівні вищої освіти повинна становити не 

менше 50 відсотків відповідного ліцензованого обсягу. 

Допускається зменшення такого показника на період до шести 

місяців упродовж навчального року». 

Аналіз використання ліцензованого обсягу ОДУВС в 

розрізі рівнів вищої освіти та спеціальностей показує, що 

ліцензований обсяг з урахуванням термінів навчання та 

фактичного контингенту здобувачів є задовільним і складає:  

- спеціальність 081 Право: бакалаври – 58%, магістри – 44%, 

PHD – 60%; 

- спеціальність 262 Правоохоронна діяльність: баклаври – 

57%, магістри – 87,5%; 

- спеціальність 124 Системний аналіз: магістри – 55,5%. 

Разом з тим, забезпечення провадження освітньої 

діяльності відповідно до п. 29 Ліцензійних умов здійснює 

група забезпечення, яка «повинна складатися з науково-

педагогічних або наукових працівників, які працюють у 

закладі освіти за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять 

(входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого 

закладу вищої освіти в поточному семестрі», проте в 

Університеті немає процедури затвердження складу груп 

забезпечення спеціальності. Крім того, склад наданих груп 

забезпечення не у повній мірі відповідає вимогам п. 29 

Ліцензійних умов. 

Зокрема, група забезпечення спеціальності 124 

Системний аналіз (ліцензований обсяг – 50 осіб за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти) містить 5 науково-

педагогічних працівників (п. 28 Ліцензійних умов «для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад 

закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожні 

десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного 

викладача, який має кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання»), проте з 5 

членів групи забезпечення спеціальності лише один 

відповідає Ліцензійним умовам. А отже, група забезпечення є 

недостатньою. 

Група забезпечення спеціальності 081 Право налічує 27 

осіб, проте лише 17 з них відповідають Ліцензійним умовам. 

Враховуючи, що склад групи забезпечення спеціальності має 

наскрізний характер і формується, починаючи від найвищого 

рівня вищої освіти (п. 29 Ліцензійних умов), то, враховуючи, 

що за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

«кадровий склад закладу освіти повинен включати з 

розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня 

доктора філософії одного викладача, який має науковий 

ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно 

до спеціальності (п. 28 Ліцензійних умов), а ліцензований 

обсяг становить 40 осіб за третім рівнем вищої освіти, 500 

осіб за другим рівнем вищої освіти «для другого 
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(магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу 

освіти повинен включати з розрахунку на кожні десять 

здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, 

який має кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий 

ступінь або вчене звання» (п. 28 Ліцензійних умов), то можна 

констатувати, що зі спеціальності 081 Право група 

забезпечення є недостатньою. 

Група забезпечення спеціальності 262 Правоохоронна 

діяльність налічує 31 особу, проте лише 21 з них відповідає 

Ліцензійним умовам з ознаечної спеціальності. Враховуючи, 

що ліцензований обсяг ЗВО з означеної спеціальності за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти складає 60 осіб 

(п. 28 Ліцензійних умов), за першим (баклаврським) 385 осіб 

(4 абзац п.2 постанови КМУ від від 10 травня 2018 р. № 347), 

то можна зазначити, що склад групи забезпечення є 

достатнім. Проте, не витримується вимога п. 29 Ліцензійних 

умов, що частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук 

та/або вчене звання професора становить не менше 20% від 

загального складу групи забезпечення, а отже повинна 

включати не менше 4 докторів наук та/або професорів.  

2.2. Примірне 

Положення 

про 

Приймальну 

комісію ВНЗ 

України 

наказ  

Міністерства 

освіти  

і науки 

України  

15.10.2015 № 

1085, 
зареєстровано 

в 

Міністерстві  

юстиції 

України  

04 листопада 

2015 р. за № 

1353/27798 (із 

змінами, 

внесеними 

згідно з 

Наказом 

Міністерства 

освіти і 

науки  

№ 622 від 

06.06.2016) 

 Умови 

прийому на 

навчання до 

ВНЗ України 

П.п 1-3 р. 

І, п.п.1-3 

р.ІІ, п.5 р. 

ІІІ, п.п.2, 

6 р. V 

Положен

ня, пп. 1-5 

р. ІІ 

Умови 

прийому  
 

Правила прийому до ОДУВС у 2017-2018 роках вчасно 

розглянуті на засіданні Вченої ради та затверджені ректором 

університету. Але в додатках до протоколів засідань Вченої 

ради університету примірники цих документів відсутні. На 

першій сторінці Положення про приймальну комісію ОДУВС 

вказано, що схвалено Вченою радою (протокол № 8 від 

31.01.2017р.), однак в план роботи Вченої ради університету 

це питання не вносилось. 

Накази на створення приймальної комісії у 2017-2018 роках 

видані вчасно, але до складу приймальної комісії не включені 

представники студентського самоврядування. 

У порушення п.4 розділу І Положення про приймальну 

комісію ОДУВС склад приймальної комісії у 2018 році не був 

на третину оновлений. 

У звіті про виконання плану заходів щодо усунення 

порушень, виявлених в ході планової вибіркової виїзної 

перевірки Одеського державного університету внутрішніх 

справ, проведеної Державною інспекцією навчальних закладів 

України у період з 20 по 28 жовтня 2016 року, не розроблені 

заходи щодо усунення порушень, виявлених під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю: 

- про процедуру зберігання і наступного знищення 

особових справ та екзаменаційних робіт вступників, які не 

вступили до університету, завдань до вступних випробувань, 

екзаменаційних робіт вступників, які не пройшли за 

конкурсом ( п.2.2) (термін зберігання 1 рік); 

- оформлення особових справ студентів (п.п.2.2.1); 

- накази про зарахування на навчання до Херсонського 

факультету на денну і заочну форми навчання (п.2.2.4); 

- виконання наказу МОН України про затвердження змін 

до Правил прийому на Вченій раді університету (п.2.2.7); 

- відсутність реєстрації членів приймальної комісії на 

засіданнях (п.2.2.9 термін зберігання протоколів 5 р., ст. 545-

п. 12 

Формуван

ня та 

оприлюдне

ння 

списків 

вступників

, 

рекомендо

ваних до 

зарахуванн

я 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-16#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-16#n188
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у 2017 р., 

наказ МОН 

України 

13.10.2016 № 

1236 (Із 

змінами, 

внесеними 

згідно з 

Наказами 

Міністерства 

освіти і 

науки  

№ 637 від 

24.04.2017  

№ 945 від 

30.06.2017) 

Правила 

прийому до 

ОДУВС у 

2017 р. 

а); 

- ведення журналу реєстрації заяв і документів 

вступників (п.2.2.10); 

- порядок оцінки рівня фізичної підготовки вступників 

(п.2.2.14); 

- порядок вступу осіб, які не менше одного року 

здобувають ОС бакалавра за іншою спеціальністю та формою 

навчання (п.2.2.20); 

- оформлення особових справ студентів, поновлених на 

навчання (п.2.2.21). 

Для перевірки щодо усунення порушень, виявлених в 

ході планової вибіркової виїзної перевірки приймальної 

комісії Одеського державного університету внутрішніх справ 

за 2017 – 2018 р.р. несвоєчасно надано наступні документи: 

- план роботи приймальної комісії за 2017-2018 роки 

(термін зберігання 3 роки, ст. 556); 

- протоколи засідань приймальної комісії за 2017 рік 

(термін зберігання 5 р., ст. 545-а);  

- журнали реєстрації відомостей та самі екзаменаційні 

відомості (термін зберігання 5 років, ст.22); 

- відомості одержання-повернення письмової роботи 

вступників; 

- програми вступних випробувань для вступу на основі 

ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ОС 

Бакалавра та для здобуття ОС Магістра надані не в повному 

обсязі. 

 Документи, які надані на перевірку: 

- журнал реєстрації заяв і документів вступників, відомості 

одержання-повернення письмової роботи 2017 року (термін 

зберігання 5 років, ст.22). Документи приймальної комісії, 

термін зберігання яких 1 рік (екзаменаційні білети, тестові 

завдання, екзаменаційні роботи вступників, які не пройшли за 

конкурсом тощо) у приміщенні приймальної комісії 

університету відсутні. Акт про знищення вказаних документів 

відсутній. 

На основі аналізу наданих документів 2017-2018 р.р. 

виявлено, що відповідні недоліки було усунено частково (на 

33%) і натомість виявлені наступні порушення: 

- розклад вступних випробувань затверджений головою 

приймальної комісії без дати затвердження; 

- програма додаткового вступного випробування для 

здобуття ступеня бакалавра у 2018 році не затверджена 

головою приймальної комісії, що ставить під сумнів її 

затвердження за три місяці до початку прийому документів; 

- із пояснення відповідального секретаря Ісаєнка М.М. 

та співробітників відділу кадрового забезпечення, документи 

вступників (оригінали документа про освіту з додатком, 

сертифікат та результати ЗНО тощо) із приймальної комісії до 

відділу кадрового забезпечення передані за актом. Для 

перевірки були надані акти прийому-передачі 2016 та 

2018 р.р. 

Аналіз актів прийому-передачі особових справ та 

документів вступників показав, що в багатьох особових 

 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

п.2 п.п. 3 

статті 16 

 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності 

закладів 

освіти» від 30 

грудня 2015 р. 

№ 1187 

Додаток 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 17 розді-

лу 

«Вимоги 

щодо 

прова-

дження 

освітньої 

діяль-ності 

у сфері ви-

щої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-17#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-17#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0813-17#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0813-17#n2
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освіти» справах студентів, зарахованих до ОДУВС, відсутні оригінали 

документів про освіту, що порушує п.1-3 р. Х Умов прийому  

(вступники не виконали вимог до зарахування) (Копія актів 

додається).  

У 2016 році за державним замовленням до університету 

були зараховані на 1-й курс Кучер Богдан Вікторович та 

Гребенєв Павло Павлович для здобуття ступеня бакалавра на 

основі ПЗСО на підставі диплома кваліфікованого робітника. 

Працівники відділу кадрового забезпечення надали особові 

справи Кучера Б.В. і Гребенєва П.П., які зберігаються у 

відділі.  

В особовій справі Кучера Б.В. (081 Право) відсутні: 

- результати ЗНО;  

- екзаменаційні роботи з предметів; 

- документи, які вказують на наявність підстав на право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних 

випробувань (копія додається). 

В особовій справі Гребенєва П.П. (081) знаходяться: 

неоформлена належним чином розписка в отриманні 

документів від вступника, не підписані вступником 

роздруковані аркуші відповіді вступних випробувань з 

української мови та історії України, в аркуш результатів 

вступних випробувань вписаний результат іспиту з «фізи». 

Відомість з результатами вступного випробування з «фізи» 

відсутня, тобто не можна точно встановити чи дійсно цей 

вступник брав участь у відповідних вступних випробуваннях. 

Вибірково перевірені особові справи студентів, 

зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016-

2018 р.р.  

Перевірка виявила, що в особових справах: 

Алиєва Аміла Кяміловича (262 Правоохоронна діяльність) 

відсутній аркуш вступних випробувань, результати творчого 

іспиту; 

Бойківа Сергія Васильовича (262 Правоохоронна діяльність) – 

результати творчого іспиту; 

Артьомової Надії Олександрівни (262 Правоохоронна 

діяльність) – результати творчого іспиту; 

Аллахвердієвої Ельміри Валєгівни (262 Правоохоронна 

діяльність) – не завірені копії документів про освіту, 

результати творчого іспиту. 

Перевірка особових справ студентів, зарахованих за 

державним замовленням, показала, що в особових справах: 

Мазуркевича Володимира Олександровича (081 Право) 

відсутні оригінали документів про освіту і оригінали 

сертифікату ЗНО, наявні результати ЗНО з двох предметів, 

результати творчого іспиту відсутні;  

Григоренко Анни Володимирівни (081 Право) відсутні 

результати єдиного фахового вступного випробування з 

іноземної мови. 

Зауваженння не усунено. 

2.2.1 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

Постанов

а 

Кабінету 

Міністрів 

При попередній перевірці було встановлено, що при 

зарахуванні до ОДУВС не забезпечується відкритість і 

прозорість при прийомі вступників за державним 

замовленням. 
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№752 від 

13.07.2011рок

у; 

положення 

про Єдину 

державну 

електронну 

базу з питань 

освіти. 
 

№229 від 

15.04.201

5 р. Про 

внесення 

змін до 

Положен

ня про 

ЄДЕБО; 

наказ 

МВС 

України 

№315 від 

15.04.201

6р.; 

п.1, р. 

ХІІІ; п. 

12, р. V - 

Правила 

прийому 

2014 р. 
 

Повторна перевірка показала, що за період 2017-2018 р.р 

ситуація практично не змінилась, крім того, виявлені нові 

порушення. 

Так, Правила прийому 2017-2019 р.р. містять текст і не 

містять окремих додатків. З тексту Правил прийому не досить 

зрозуміло, з яких предметів зараховуються бали ЗНО на 

бюджетну і не бюджетну пропозиції на спеціальності 081 

Право і 262 Правоохоронна діяльність, зміст додаткових 

вступних випробувань. У Правилах прийому не вказано 

термін навчання при вступі на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ПЗСО і ОКР молодшого спеціаліста та 

ступеня магістра за спорідненими і неспорідненими 

спеціальностями, відсутня інформація на який курс можуть 

зараховуватись вступники на основі отриманої раніше освіти. 

В порушення вимог п.1 р. І Положення про Єдину 

державну електронну базу з питань освіти, кандидати на 

навчання до ВНЗ України зі специфічними умовами навчання, 

які здійснюють підготовку кадрів для МВС, поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України, не 

вносять до ЄДЕБО дані про вступників ОДУВС, які 

вступають за державним замовленням. Дані про вступників за 

кошти фізичних та юридичних осіб до ЄДЕБО вносяться в 

установленому порядку. Але Порядок добору, направлення та 

зарахування кандидатів на навчання до ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання не забороняє внесення даних про 

вступників до ЄДЕБО. 

Крім того, має місце порушення власних Правил прийому 

у 2017-18 роках і Порядку добору. Так, у Правилах прийому і 

Порядку добору вказано, що приймальна комісія здійснює 

перевірку достовірності даних вступників за допомогою 

ЄДЕБО, списки рекомендованих до зарахування вступників, 

коригування списків рекомендованих, накази на зарахування 

здійснюються приймальною комісією і оприлюднюються на 

стендах університету і офіційному веб-сайті.  

Із пояснень адміністратора ЄДЕБО працівники 

приймальної комісії не здійснюють перевірку відповідності 

сертифікатів у базі даних УЦОЯО і достовірності документів 

про освіту вступників, які подають заяви на бюджетну 

пропозицію (порушений п.5 р. ІV Порядку добору). 

У бланку заяви вступника за державним замовленням не 

було передбачено, що вступники дають згоду на обробку 

персональних даних в ЄДЕБО (копія заяви Мазуркевича 

Володимира Олександровича додається).  

В окремих справах копії документів про освіту, не 

завірені приймальною комісією в установленому порядку 

(Аллахвердієва Е.В. - атестат, додаток до атестата ).  

Відповідно до п.1 р.V Правил прийому вступники на 

основі ПЗСО при вступі за кошти фізичних і юридичних осіб 

подають заяви тільки в електронній формі. Але перевірка 

виявила, що у 2017 році деякі вступники (Бабаян Карина 

Рафиковна 081 Право, Бойків Сергій Васильович 262 

Правоохоронна діяльність) подавали заяви в паперовій формі 

(підстава для подання заяв у паперовій формі відсутня). 

2.2.2 Примірне п.3 р. І Зауваження не усунено. 
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Положення 

про 

Приймальну 

комісію ВНЗ 

України, 

Умови 

прийому на 

навчання до 

ВНЗ України 

в 2016 році, 

наказ МОН 

України від 

№1085 від 

15.10.2015 р. 

 

Положен

ня,  

п.7  

р. ІХ 

Умови 

У наказах про створення комісій для проведення 

вступних випробувань вжита неправильна термінологія. В 

Положенні про Приймальну комісію ВНЗ України є точне 

визначення підрозділів Приймальної комісії. Згідно з  

Положенням для виконання покладених на Приймальну 

комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до 

наказу ректора ВНЗ утворюються предметні екзаменаційні 

комісії для проведення вступних випробувань з конкурсних 

предметів на основі ПЗСО. Фахові атестаційні комісії 

утворюються для проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (ОКР) 

відповідно. Предметні комісії утворюються для проведення 

вступних випробувань до ад’юнктури (аспірантури).  

В ОДУВС створені предметні комісії для проведення 

вступних випробувань з конкурсних предметів на основі 

ПЗСО замість предметних екзаменаційних комісій. 

2.2.3 Примірне 

Положення 

про 

Приймальну 

комісію ВНЗ 

України, 

Умови 

прийому до 

ВНЗ України 

у 2016 році, 

наказ МОН 

України від 

15.10.2015 

року №1085. 

П.3, р. І 

Положен

ня, п.п.6-7 

р. VІІ 

 

Зауваження стосувалось складу екзаменаційних і 

апеляційних комісій і частково усунено. 

Але в нових наказах про створення структурних 

підрозділів приймальної комісії університету виявлені нові 

недоліки. Так, у додатку № 4 до наказу від 01.03.2019 № 101. 

про створення структурних підрозділів приймальної комісії 

університету вказаний склад апеляційної комісії, в якому 

відсутні вчителі системи загальної середньої освіти і 

працівники вищих навчальних закладів і наукових установ 

України. 

У додатку № 3 до наказу №56 від 28.02.2017 головою 

апеляційної комісії і фахових атестаційних комісій 

призначений Холостенко А.В. 

У додатку №5 до наказу від 28.02.2017 № 56  до списку 

працівників приймальної комісії введені студенти і курсанти. 

Студенти і курсанти не можуть бути у складі приймальних 

комісій, оскільки вони не несуть відповідальність за 

розголошення персональних даних вступників. 

2.2.4 Акт 

узгодження 

переліку 

спеціальносте

й, за якими 

здійснюється 

підготовка 

здобувачів 

вищої освіти 

за ступенями 

(ОКР) 

бакалавра, 

магістра, 

спеціаліста та 

ліцензійного 

обсягу. 

Умови 

прийому на 

навчання до 

ВНЗ України 

Наказ 

МОН 

України 

від 

№1085 

від 

15.10.201

5 р 

Зауваження частково усунено. 

Відповідно до Акту узгодження Херсонський факультет 

ОДУВС є відокремленим структурним підрозділом (ВСП). 

Проте знову в Правилах прийому до ОДУВС 2019 року 

зазначений тільки як Херсонський факультет без уточнення, 

що він є ВСП ОДУВС і що ці Правила поширюються на цей 

структурний підрозділ.  

За поясненням навчального закладу, відповідно до 

наказів МВС України Херсонський факультет є структурним 

підрозділом. 
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в 2019році. 
2.2.5 Положення 

про 

приймальну 

комісію ВНЗ 

України  

п.3 р. І Згідно з типовим положенням про Приймальну комісію 

закладу вищої освіти нормативними документами 

приймальної комісії є: Правила прийому закладу вищої 

освіти, Положення про приймальну комісію, Положення про 

апеляційну комісію, протоколи засідань приймальної комісії 

тощо.  

Детальне вивчення відповідних нормативних документів 

показало, що окреме Положення про апеляційну комісію і 

порядок подання і розгляду апеляцій відсутні. Графік роботи 

апеляційної комісії відсутній. 

Журнал реєстрації апеляційних заяв за 2017-2018 р.р. 

відсутній. 

Зауваження частково усунено. 

2.2.6  Типова форма 

керів-ництва 

Кори-стувача  

ВНЗ по забез-

печенню без-

пеки екс-

плуатації  

програмного 

комплексу 

захисту 

захищеного 

з’єднання  

при роботі в 

веб-сервісі 

ЄДЕБО-

клієнт. 

 Попередня перевірка виявила, що у 2014-2016р.р. Типова 

форма користувача, затверджена ректором у 2016 році, 

підписана тільки адміністратором ЄДЕБО, користувачі 

(оператори ЄДЕБО) не ознайомлені з відповідальністю про 

дотримання вимог нормативних документів в галузі захисту 

інформації (копія документу додається). 

Документи, якими керуються адміністратор та 

користувачі ЄДЕБО приведені у відповідність до вимог 

технічного адміністратора ЄДЕБО. 

Зауваження усунено. 

2.2.7 Положення 

про 

Приймальну 

комісію 

Наказ МОН 

України від  

15.10.2015 № 

1085 

п.3, р. ІІ  Аналіз протоколів 2018 року показав, що:  

в порушення п.3. р. ІІ Положення про приймальну 

комісію головою приймальної комісії за наказом є Катеринчук 

І.П., а протоколи підписує Албул С.О. При перевірці 

протоколів за 2018 рік встановлено, що практично протягом 

всього періоду на засіданнях приймальної комісії головував 

Албул С.О. (наказ на зміни у складі приймальної комісії 

відсутній). Протоколи приймальної комісії за 2017 – 2018 р.р. 

не містять реєстраційні картки членів комісії, що порушує 

регламент роботи приймальної комісії.  

Протокол повинен містити ількісний склад учасників. 

Якщо їх більше 10, то слід вказати кількість присутніх і 

додати до протоколу реєстраційний лист. 

Зауваження не усунено.  

За поясненням навчального закладу реєстраційні карти 

не обовязковий додаток до протоколу. 

2.2.8 Положення 

про Прий-

мальну 

комісію 

Наказ МОН 

України від  

15.10.2015 № 

1085, 

п.1, р. ІІІ 
 

Встановлено, що після закінчення прийому документів, 

журнали реєстрації заяв вступників за 2014-2016 роки не 

закриті, оскільки не підписані головою приймальної комісії. 

Печатка на останній сторінці всіх реєстраційних журналів 

встановлена неправильно.  

Відповідно до Умов прийому та Положення про 

приймальну комісію закладу вищої світи заяви та документи 

вступників реєструються в прошнурованому, з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
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Наказ 

18.06.2015  

№ 1000/5 Про 

затвердження 

Правил 

організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів у 

державних та 

органах 

місцевого 

самоврядуванн

я, на 

підприємствах, 

в установах і 

організаціях 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою 

вищого навчального закладу або печаткою відповідного 

структурного підрозділу вищого навчального закладу журналі 

реєстрації заяв вступників. У журналі реєстрації заяв 

вступників не допускаються виправлення, закреслення та 

пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається 

відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем 

(його заступником) і скріплюється печаткою вищого 

навчального закладу або штампом Приймальної комісії (її 

структурного підрозділу). 

Журнали реєстрації заяв і документів вступників 

ведуться з грубим порушенням Положення про приймальну 

комісію, вони містять виправлення, в журналі відсутні дані 

про документи вступника, є записи ПІБ вступників олівцем. 

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації 

заяв вступників візується підписами голови Приймальної 

комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою 

вищого навчального закладу або штампом Приймальної 

комісії. Перевірені журнали ОДУВС не містять підписа 

голови приймальної комісії. 

Зауваження усунено частково. 

2.2. 9 Умови 

прийому до 

ВНЗ України 

у 2018 році, 

наказ 1378 від 

13.10.2017 р.. 

п.2 р. V 

Умов 

прийому 

у 2014 

році, п.2 

р. ІV 

Умов 

прийому 

у 2015-16 

р.р. 

Зауваження усунено частково. 

На офіційному веб-сайті ОДУВС розміщені Методичні 

рекомендації з організації та оцінки рівня фізичної підготовки 

вступника у закладах вищої освіти зі специфічними мовами 

навчання.  

Згідно п.3.р.ІV Методичних рекомендацій результати та 

ткількість балів з кожного виду вправ повинні заноситись у 

відомості. Відомість з організації та проведення оцінки рівня 

фізичної підготовки вступника не була надана для перевірки, 

що ставить під сумнів достовірність результатів вступного 

випробування і зарахування вступників за державним 

замовленням. Стаття п.1. статті 74 Закону України «Про 

національну поліцію» не визначає порядок організації і іспиту 

з фізичної підготовки.  

За поясненням ВНЗ це регламентовано п.1. статті 74 

Закону України «Про національну поліцію». 

2.2. 

10 

Положення 

про 

Приймальну 

комісію, 

Умови 

прийому до 

ВНЗ України 

у 2018 році, 

наказ 1378 від 

13.10.2017 р. 

п.5, р. Х 

Умови, 

п.1, р. ІV 

Положен

ня 

Програми вступних випробувань і екзаменаційні 

матеріали для перевірки були надані не в повному обсязі. 

Програма додаткового вступного випробування для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста не 

затверджена головою приймальної комісії. 

Зазначені документи не можуть бути тільки в 

електронному варіанті. 

За поясненням ВНЗ зазначені документи є в 

електронному варіанті. 

2.2. 

11 

Положення 

про 

Приймальну 

комісію у 

2016 р. 

наказ МОН 

України від  

П.п.1-15, 

 р. ІV 
Встановлено, що при проведенні письмових вступних 

випробувань зміст тестових завдань в особових справах 

вступників відсутній. В особових справах роздрукований і 

підписаний вступником та членами екзаменаційної комісії 

тільки бланк, на якому вказано кількість правильних 

відповідей та одержаних балів. В окремих випадках підпис 

відповідального секретаря на бланках відсутній. (Копія 
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15.10.2015 № 

1085 
бланку додається). В особовій справі Грищенко М.Г. 

міститься тільки бланки відповідей письмового тестового 

завдання, на результатах іспиту не вказаний рік вступу, дата 

та час здачі іспиту та назва іспиту. При проведенні 

письмового екзамену у такий спосіб можуть виникнути 

труднощі при поданні вступником апеляційної заяви. (Копія 

додається). 

Окремі екзаменаційні відомості (№55, 071, 062) не 

підписані головою відповідної екзаменаційної комісії, не 

вказані прізвища екзаменаторів, пусті рядки не закреслені. 

При вступі на спеціальність 262 Правоохоронна 

діяльність передбачено у якості вступного випробування 

творчий іспит, який проводиться увигляді співбесіди. 

(Правила прийому 2017-2018 р.р. не містять пояснення щодо 

порядку складання творчого іспиту). Під час співбесіди члени 

відповідної комісії відмічають правильність відповідей в 

аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні 

співбесіди підписується вступником та членами відповідної 

комісії. За результатами співбесіди приймається протокольне 

рішення з мотивованим висновком щодо рекомендації 

вступника до зарахування, допуску до складання інших 

випробувань тощо. Протокольні рішення за результатами 

співбесіди не оформлювались, що є грубим порушенням п.6 

р. І Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України. Із правил прийому неясно при вступі на які 

спеціальності проводяться творчі іспити. Перегляд особових 

справ студентів Задорожної А.В. (081 Право), Распопова К.О. 

(262 Правоохоронні органи) виявив, що вступні випробування 

у вигляді творчих іспитів (співбесіди) у 2017 р. проводились 

на вступ для здобуття ступеню бакалавра за спеціальностями 

081 Право і 262 Правоохоронна діяльність. 

При вступі на навчання для здобуття ступеню магістра за 

спеціальністю 081 Право за державним замовленням відсутні 

результати єдиного фахового вступного випробування та 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (особова справа 

Григоренко Анни Володимирівни) 

Натомість в особових справах студентів, які навчаються 

за кошти у наявні результати ЄФВВ та ЄВІ з іноземної мови. 

2.2. 

12 

Умови 

прийому до 

ВНЗ України 

у 2018 році, 

наказ 1378 від 

13.10.2017 р. 

П.3, р. ХІ Перевірені договори за період 2017-2018 р.р.. та їх оплата 

щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

укладались згідно з Умовами прийому.  

Зауваження усунено під час перевірки. 

2.2. 

13 

Умови 

прийому до 

ВНЗ України 

у 2018 році, 

наказ 1378 від 

13.10.2017 р. 
 

П.1-8, р. 

ІХ 
Перевірка протоколів приймальної комісії виявила, що 

відсутні рейтингові списки вступників, рекомендованих до 

зарахування за державним замовленням та за кошти фізичних 

і юридичних осіб на спеціальності 081 Право, 262 

Правоохоронна діяльність на денну та заочну форми навчання 

(протокол №16 від 26.07.2018 р.). Відсутні списки осіб, які 

допущені до вступного випробування зі спеціальностей в 

аспірантуру, ад’юнктуру (протокол №17 від 31 липня 2018 р), 

рекомендованих до зарахування в аспірантуру і ад’юнктуру 

(протокол №18 від 04 серпня 2018 р.). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
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Списки вступників за державним замовленням 

оприлюднювались тільки на стендах приймальної комісії, що 

не забезпечувало відкритості і прозорості при проведенні 

вступної кампанії.  

Аналіз протоколів 2018 року показав, що: в порушення 

п. 3. р. ІІ Положення про приймальну комісію головою 

приймальної комісії за наказом є Катеринчук І.П., а протоколи 

підписує Албул С.О. При перевірці протоколів за 2018 рік 

встановлено, що протягом всього періоду практично на всіх 

засіданнях приймальної комісії головував Албул С.О. (наказ 

на зміни у складі приймальної комісії відсутній). 

2.2. 

14 

Положення 

про 

Приймальну 

комісію у 

2016 р. 

наказ МОН 

України від  

15.10.2015 № 

1085 

П.п.1-15, 

 р. ІV 

Перевірені особові справи вступників виявили, що в 

заявах відсутня згода на обробку своїх персональних даних в 

ЄДЕБО.. В особових справах відсутній також будь-який 

інший документ, який підтверджує згоду вступників на 

обробку їх персональних даних в ЄДЕБО. 

3.1 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 01.07.2014 

р.  

№ 1556-VII 

Стаття 10 

Підпункт 

1 

Пункт 2 

Стаття 32 

Усунуто недоліки щодо розробки і затвердження 

освітньо-професійних програм: розроблено та затверджено 

освітні програми для підготовки здобувачів першого та 

другого рівнів вищої освіти, (набір 2016, 2017, 2018р.), які є 

підставою для формування навчальних планів. 

Разом з тим, треба зауважити, що в освітньо-професійній 

програмі підготовки магістрів за спеціальністю 124 

Системний аналіз не вказано назву програми.  

Варіативна частина освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра галузі знань 0304 Право спеціальності 

6.030401 Правознавство була затверджена 27.06.2018. У 

варіативній частині ОПП не вказано кваліфікацію, яку має 

отримати здобувач вищої освіти по закінченню навчання, 

вказано реквізит чинний від _______, але не зазначена дата. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми 

передбачає перелік усіх навчальних дисциплін усіх частин 

(нормативної та варіативної) та усіх циклів підготовки для 

факультетів: Факультет № 3, Факультет № 4, Факультет № 1 

ННІЗДН (4 курс навчання), Факультет № 1 ННІЗДН (5 курс 

навчання), Факультет №2 ННІЗДН (4 курс навчання), 

Факультет №2 ННІЗДН (5 курс навчання). 

У розділі 6 Атестація бакалавра передбачено єдину для 

факультетів атестацію у формі екзаменів з навчальних 

дисциплін: теорії держави та права, кримінального права, 

адміністративної діяльності НПУ, спеціальної фізичної 

підготовки. Не передбачено комплексних екзаменів. Проте 

простежується невідповідність навчальних дисциплін, що 

виносяться на атестацію в освітньо-професійній програмі та 

зазначаються у навчальному плані. 

Так, на Факультеті 3 освітньо-професійною програмою 

передбачено вивчення дисциплін, які виносяться на 

атестацію: теорія держави і права, кримінальне право, 

адміністративна діяльність НПУ, але не передбачено 

вивчення дисципліни спеціальна фізична підготовка (у 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9
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програмі фізична підготовка). У навчальному плані (4 курс, 

2015 року набору) атестація здобувачів вищої освіти вищої 

освіти відбувається за дисциплінами: теорія держави та права, 

кримінальне право, фізична підготовка та іноземна мова, а 

також комплексний екзамен: кримінальний процес, 

оперативно-розшукова діяльність (т), криміналістика. 

На Факультеті 4 освітньо-професійною програмою 

передбачено вивчення дисциплін, які виносяться на 

атестацію: теорія держави і права, кримінальне право, але не 

передбачено вивчення дисциплін адміністративна діяльність 

НПУ, спеціальна фізична підготовка (є фізичне виховання). У 

навчальному плані (4 курс, 2015 року набору) атестація 

здобувачів вищої освіти вищої освіти передбачена лише у 

формі комплексного екзамену: адміністративне право та 

процес, цивільне та сімейне право, кримінальне право. 

На Факультеті 1 ННІЗДН (4 курс навчання) передбачено 

вивчення дисциплін, які виносяться на атестацію: теорія 

держави і права, кримінальне право, адміністративна 

діяльність НПУ, але не передбачено вивчення дисципліни 

спеціальна фізична підготовка. У навчальному плані (4 курс, 

2015 року набору) атестація здобувачів вищої освіти 

відбувається за дисциплінами: теорія держави та права, 

кримінальне право та іноземна мова, а також комплексний 

екзамен: оперативно-розшукова діяльність (т), 

криміналістика, кримінальний процес. 

На Факультеті 1 ННІЗДН (5 курс навчання) передбачено 

вивчення дисциплін, які виносяться на атестацію: теорія 

держави і права, кримінальне право, адміністративна 

діяльність НПУ, але не передбачено вивчення дисципліни 

спеціальна фізична підготовка. У навчальному плані (5 курс, 

2014 року набору) атестація здобувачів вищої освіти вищої 

освіти відбувається за дисциплінами: теорія держави і права, 

кримінальне право, а також комплексний екзамен: 

оперативно-розшукова діяльність (т), криміналістика, 

кримінальний процес. 

На Факультеті 2 ННІЗДН (4 курс навчання) передбачено 

вивчення дисциплін, які виносяться на атестацію: теорія 

держави і права, кримінальне право, але не передбачено 

вивчення дисциплін адміністративна діяльність НПУ, 

спеціальна фізична підготовка. У навчальному плані (4 курс, 

2015 року набору) атестація здобувачів вищої освіти вищої 

освіти відбувається за дисциплінами: теорія держави та права, 

а також комплексний екзамен: адміністративне право та 

процес, цивільне та сімейне право, кримінальне право. 

На Факультеті 2 ННІЗДН (5 курс навчання) передбачено 

вивчення дисциплін, які виносяться на атестацію: теорія 

держави і права, кримінальне право, але не передбачено 

вивчення дисциплін адміністративна діяльність НПУ, 

спеціальна фізична підготовка. У навчальному плані (5 курс, 

2014 року набору) атестація здобувачів вищої освіти 

відбувається за дисциплінами: теорія держави і права, а також 

комплексний екзамен: адміністративне право та процес, 

цивільне та сімейне право, кримінальне право. 

Варіативна частина освітньо-професійної програми 
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підготовки бакалавра галузі знань 0304 Право спеціальності 

6.030402 Правоохоронна діяльність була затверджена 

27.06.2018. У варіативній частині ОПП не вказано 

кваліфікацію, яку має отримати здобувач вищої освіти по 

закінченню навчання, вказано реквізит чинний від_______, 

але не зазначена дата. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми 

передбачає перелік усіх навчальних дисциплін усіх частин 

(нормативної та варіативної) та усіх циклів підготовки для 

факультетів: Факультет № 1 ННІЗДН, Факультет №2 

ННІЗДН. 

У розділі 6 Атестація бакалавра передбачено єдину для 

факультетів атестацію у формі екзаменів з навчальних 

дисциплін: теорії держави та права, кримінального права, 

адміністративної діяльності НПУ, спеціальної фізичної 

підготовки. Не передбачено комплексних екзаменів. Проте 

простежується невідповідність навчальних дисциплін, що 

виносяться на атестацію в освітньо-професійній програмі та 

зазначаються у навчальному плані. 

3.3   Усунуто порушення щодо неправильного оформлення 

навчальних планів.  

Усі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти 

містять: 

- дату проведення, номер протоколу засідання вченої 

ради університету, на якому розглянуті та затверджені 

навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти першого 

та другого рівнів усіх спеціальностей; 

- номер та дату наказу ОДУВС про введення в дію 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

першого та другого рівнів усіх спеціальностей; 

- варіативну частину; 

- перелік навчальних дисциплін, що виносяться на 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Разом з тим, у навчальних планах не вказано підставу для 

укладання навчального плану (освітня, освітньо-професійна 

чи освітньо-наукова програма). 

3.3.1 Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 47 

від 26 січня 

2015 р. «Про 

особливості 

формування 

навчальних 

планів на 

2015/2016 

навчальний 

рік» 

  Усунуто порушення щодо виконання вимог ЗУ «Про 

вищу освіту» та Тимчасового положення про організацію 

освітнього процесу в ОДУВС щодо вільного вибору студента, 

зокрема:  

- сформовано та оприлюднено на сайті Університету перелік 

навчальних дисциплін вільного вибору здобувача вищої 

освіти; 

- у навчальних планах Факультету 4 у розділі Вибіркові 

навчальні дисципліни передбачено перелік дисциплін 

вільного вибору студента:  

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

081 Право (набір 2018 року) у кількості 61 кредит, що складає 

25% від загальної кількості кредитів; 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

081 Право (набір 2017 року) у кількості 60 кредитів, що 

складає 25% від загальної кількості кредитів; 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

081 Право (набір 2016 року) у кількості 60 кредитів, що 
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складає 25% від загальної кількості кредитів; 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

6.030401 Правознавство (набір 2015 року) у кількості 60 

кредитів, що складає 25% від загальної кількості кредитів; 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність (набір 2018 року) у кількості 46 

кредитів, що складає 25% від загальної кількості кредитів 

(термін навчання 3 роки); 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність (набір 2017 року) у кількості 46 

кредитів, що складає 25% від загальної кількості кредитів 

(термін навчання 3 роки); 

- у навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність (набір 2016 року) у кількості 45 

кредитів, що складає 25% від загальної кількості кредитів 

(термін навчання 3 роки); 

- у навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності 

081 Право (набір 2018 року) у кількості 25 кредитів, що 

складає 25% від загальної кількості кредитів (термін навчання 

1 рік 6 місяців); 

- у навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності 

081 Право (набір 2017 року) у кількості 25 кредитів, що 

складає 25% від загальної кількості кредитів (термін навчання 

1 рік 6 місяців); 

- у навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність (набір 2017 року) у кількості 24 

кредити, що складає 25% від загальної кількості кредитів 

(термін навчання 1 рік 8 місяців). 

Разом з тим, неможливо з’ясувати, як проводилась 

процедура вибору навчальних дисциплін, оскільки основної 

підстави – заяв здобувачів вищої освіти з переліком дисциплін 

вільного вибору немає. За поясненням декана Факультету 4, 

заяви не зберігаються у деканаті, а знищуються після того, як 

студенти обирають спеціалізацію і ставлять свій підпис. Це 

пояснення суперечить п. 2.6. «Положення про порядок 

вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти ОДУВС», де зазначено, що «на підставі заяв здобувачів 

вищої освіти та подання керівництва факультетів навчально-

методичний відділ формує кількість потоків академічних груп 

для вивчення вибіркових навчальних дисциплін на наступний 

навчальний рік». У наданому деканом Факультету 4 списку 

студентів, які обрали «Державно-правову спеціалізацію» 

(навчальний план за спеціальністю 081 Право за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 2018 року набору) не 

вказано дисципліни, обрані студентами, не стоять підписи 8 

студентів з 26, що є порушенням вимоги про вільний вибір 

студентами дисциплін.  

За поясненням ЗВО п.29 «Положення про порядок 

вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти ОДУВС» передбачено, що «здобувач вищої освіти, 

який знехтував своїм правом вибору навчальних дисциплін, 

буде записаний на вивчення тих навчальних дисциплін, які 

факультет вважатиме потрібними для оптимізації 

формування академічних груп і потоків». 
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Згідно з «Положенням про порядок вільного вибору 

навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти» вільний 

вибір студентами дисциплін зазначається і Індивідуальному 

навчальному плані здобувача вищої освіти (ІНПЗВО). Було 

вибірково перевірено ІНПЗВО здобувачів 3 та 4 курсів 

Факультету 4. 

На момент перевірки виявлено, що не в усіх 

індивідуальних планах є підпис декана (н/д, в ІНПЗВО 

студентки 3 групи Факультету 4 за спеціальністю 6.030401 

Правознавство на титульній сторінці не стоїть підпис декана, 

не вказано ПІБ студента). .  Виправлено під час перевірки. 

Разом з тим, не усунуто порушення щодо переліку 

навчальних дисциплін для забезпечення вільного вибору 

здобувачів вищої освіти у навчальних планах підготовки 

здобувачів І та ІІ рівнів підготовки Факультетів 1, 2, 3.  

За поясненням закладу: ОДУВС підпорядковується МВС 

України, яким встановлено, що здобувач вищої освіти 

здійснює свій вибір спеціальності та спеціалізації ще на етапі 

вступу до ВНЗ (заява студента при вступі до ОДУВС на один 

із трьох факультетів автоматично передбачає вибір 

студентом дисциплін). 

3.3.2   На усунення порушення щодо оформлення навчального 

плану підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право», 

спеціальності 6.030401 «Правознавство» було внесено зміни: 

протокол Вченої ради ОДУВС від 30.05.2017 №12 (наказ 

ОДУВС від 31.05.2017 №168), протокол Вченої ради ОДУВС 

від 30.05.2018 №11 (наказ ОДУВС від 31.05.2018 №189): 

- план затверджений в установленому порядку, зазначено, 

коли було внесено зміни до плану рішенням Вченої ради. 

Разом з тим не усунені наступні порушення: 

- не вказано підставу для розробки навчального плану 

(освітня, освітно-професійна чи освітньо-наукова програми); 

- у навчальному плані атестація здобувачів вищої освіти 

представлена у формі складання екзаменів за дисциплінами: 

теорія держави та права, кримінальне право, фізична 

підготовка та іноземна мова, а також комплексний екзамен: 

кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність (т), 

криміналістика, що суперечить п. 6 Атестація бакалавра 

освітньо-професійної програми, де передбачено атестацію у 

формі екзаменів з навчальних дисциплін: теорії держави та 

права, кримінального права, адміністративної діяльності 

НПУ, спеціальної фізичної підготовки. Не передбачено 

комплексних екзаменів. 

Не усунуто порушення щодо вимоги наказу МОН 

України від 26.01.2015 №47 «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»:  

- кількість навчальних дисциплін на навчальний рік складає 

більше ніж 16;  

- навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Соціологія», 

«Міжнародне право» «Юридичне документознавство», 

«Фінансове право», «Екологічне право», «Господарське 

право», «Кримінально-виконавче право», «Судова 

бухгалтерія», «Економічна безпека», «Особливі порядки 

кримінального провадження» мають загальний обсяг 
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кредитів 2; 

- з навчальних дисциплін: «Етика та естетика», «Режим 

секретності (ДСК)», «Основи кримінального аналізу», 

«Заходи забезпечення кримінального провадження» мають 

загальний обсяг кредитів 1.  

Пояснюючи дане порушення, заклад освіти ставить під 

сумнів нормативність даних вимог, зазначених у наказі МОН 

від 26.01.2015 № 47 (зареєстрованому у Міністерстві 

юстиції України від 04.02.2015 №132/26577), спираючись на 

те, що у наказі дані вимоги прописані «як правило», а тому 

дана норма може розглядатися лише як рекомендація щодо 

кількості навчальних дисциплін, їх обсягу, частки аудиторних 

годин навчальних дисциплін та кількості кредитів на 

семестр. 

- не дотримано норму 60 кредитів на рік, 30 на семестр, 

спостерігається нерівномірний розподіл навчального 

навантаження на здобувача вищої освіти.  

3.3.3   На усунення порушення щодо оформлення навчального 

плану підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право», 

спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність» було 

внесено зміни: протокол Вченої ради ОДУВС від 30.05.2017 

№12 (наказ ОДУВС від 31.05.2017 №168), протокол Вченої 

ради ОДУВС від 30.05.2018 №11 (наказ ОДУВС від 

31.05.2018 №189): 

- план затверджений в установленому порядку, зазначено, 

коли було внесено зміни до плану рішенням Вченої ради. 

Разом з тим не усунені наступні порушення: 

- на Факультетах 1та 2 ННІЗДН не вказано підстави для 

розробки навчальних планів (освітня, освітно-професійна чи 

освітньо-наукова програми); 

- у навчальному плані атестація здобувачів вищої освіти 

представлена у формі складання екзаменів за дисциплінами: 

теорія держави та права, кримінальне право, адміністративна 

діяльність НПУ, що суперечить п. 6 Атестація бакалавра 

освітньо-професійної програми, де передбачено атестацію у 

формі екзаменів з навчальних дисциплін: теорії держави та 

права, кримінального права, адміністративної діяльності 

НПУ, спеціальної фізичної підготовки.  

- не усунуто порушення щодо вимоги наказу МОН України 

від 26.01.2015 №47 «Про особливості формування навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний рік»:  

- кількість навчальних дисциплін на навчальний рік складає 

більше ніж 16;  

- навчальні дисципліни: «Політологія», «Економічна теорія», 

«Логіка», «Історія держави та права» «Історія держави та 

права зарубіжних країн», «Фінансове право», «Міжнародне 

право», «Судові та правоохоронні органи України», 

«Юридичне документознавство», «Інформаційні та 

телекомунікаційні системи», «Латинська мова», «Етика та 

естетика», «Адміністративна відповідальність», «Долікарська 

допомога» та деякі дисципліни вільного вибору студентів 

мають загальний обсяг кредитів 2; 

- з навчальних дисциплін: «Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності», «Особиста безпека працівника 
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ОВС», «Соціологія» мають загальний обсяг кредитів 1;  

Пояснюючи дане порушення, заклад освіти ставить під 

сумнів нормативність даної вимоги, зазначеної у наказі МОН 

від 26.01.2015 № 47 (зареєстрованому у Міністерстві 

юстиції України від 04.02.2015 №132/26577), спираючись на 

те, що у наказі прописано вимога прописана «як правило», а 

тому може розглядатися лише як рекомендація щодо 

кількості навчальних дисциплін, їх обсягу, частки аудиторних 

годин навчальних дисциплін та кількості кредитів на 

семестр. 

3.3.4 Національний 

класифікатор 

України 

«Класифікатор 

професій» ДК 

003:2010 

ЗУ «Про вищу 

освіту» від 

09.08.2016 р. 

№ 1556-18 

Національна 

рамка 

кваліфікацій. 

Затверджена 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України 23 

листопада 2011 

року, №1341. 

 У процесі повторної перевірки розглянуто усунення 

недоліків у навчальному плані підготовки бакалавра 

спеціальності 081 «Право», набір 2016 року, перший курс, 

2016-2017 н.р. щодо освітньої кваліфікації і встановлено, що: 

- у навчальних планах підготовки бакалавра та магістра 

галузі знань 08 Право диференціюється освітня кваліфікація 

(згідно з Законом України «Про вищу освіту», кваліфікація, 

що присвоюється, складається з інформації про здобутий 

особою ступінь вищої освіти, спеціальність): бакалавр з права, 

магістр з права.  

 

3.3.5 Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України (далі 

МОНУ) №47, 

від 26.01.2015 

р. «Про 

особливості 

формування 

навчальних 

планів на 

2015/2016 

навчальний 

рік», 

зареєстровано 

в Міністерстві 

юстиції 

України 

04.02.2015 за 

№ 132/26577 

 Не усунуто порушення щодо планування дисциплін у 

навчальних планах. В усіх навчальних планах порушується 

вимога МОН України (наказ МОН від 26.01.2015 №47, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 04.02.2015 

№132/26577) у частині планування дисциплін у обсязі трьох 

кредитів і більше та кількості навчальних дисциплін не 

більше 16 на навчальний рік. Пояснюючи дану 

невідповідність, ЗВО ставить під сумнів нормативність даної 

вимоги, зазначеної у наказ, спираючись на те, що у наказі 

прописано «як правило», тому дану норму можна розглядати 

як рекомендаційну. 

Так, наприклад:  

У навчальному плані підготовки бакалаврів галузі знань 

0304 «Право», спеціальності 6.030402 «Правоохоронна 

діяльність»  

- навчальні дисципліни: «Політологія», «Економічна 

теорія», «Логіка», «Історія держави та права» «Історія 

держави та права зарубіжних країн», «Фінансове право», 

«Міжнародне право», «Судові та правоохоронні органи 

України», «Юридичне документознавство», «Інформаційні та 

телекомунікаційні системи», «Латинська мова», «Етика та 

естетика», «Адміністративна відповідальність», «Долікарська 

допомога» та деякі дисципліни вільного вибору студентів 

мають загальний обсяг кредитів 2; 
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- навчальні дисципліни: «Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності», «Особиста безпека працівника 

ОВС», «Соціологія» мають загальний обсяг кредитів 1. 

У навчальному плані підготовки бакалаврів галузі знань 

0304 «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство» 

- навчальні дисципліни: «Економічна теорія», 

«Соціологія», «Міжнародне право» «Юридичне 

документознавство», «Фінансове право», «Екологічне право», 

«Господарське право», «Кримінально-виконавче право», 

«Судова бухгалтерія», «Економічна безпека», «Особливі 

порядки кримінального провадження» мають загальний обсяг 

кредитів 2; 

- навчальні дисципліни: «Етика та естетика», «Режим 

секретності (ДСК)», «Основи кримінального аналізу», 

«Заходи забезпечення кримінального провадження» мають 

загальний обсяг кредитів 1. 

У навчальному плані підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 081 Право (2018 рік набору) 

- навчальні дисципліни «Економічна теорія», «Логіка», 

«Соціологія», «Міжнародне право», «Інформаційне 

забезпечення професійної діяльності» мають загальний обсяг 

2 кредити; 

- навчальні дисципліни «Фінансове право», «Трудове 

право», «Господарське право», «Кримінально-виконавче 

право», «Судова бухгалтерія», «Особливі порядки 

кримінального провадження», «Економічна безпека» мають 

загальний обсяг кредитів 2; 

- навчальні дисципліни «Захист та дотримання прав 

людини в діяльності органів Національної поліції», «Режим 

секретності», «Інформаційне право», «Основи кримінального 

аналізу», «Негласна робота оперативного апарату» мають 

загальний обсяг кредитів 1. 

Крім того, у навчальних планах Факультету 1 за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти кількість дисциплін на 

семестр складає: 

Спеціальність 081 Право, 1 курс (набір 2018):  

І семестр – 12, ІІ семестр – 17, усього на рік – 29;  

ІІІ семестр – 11, ІV семестр – 14, усього на рік – 25;  

V семестр – 12, VІ семестр – 15, усього на рік – 27; 

VІІ семестр – 13, VІІІ семестр – 7, усього на рік – 20.  

Спеціальність 081 Право, 2 курс (набір 2017):  

І семестр – 12, ІІ семестр – 17, усього на рік – 29;  

ІІІ семестр – 11, ІV семестр – 14, усього на рік – 25;  

V семестр – 12, VІ семестр – 15, усього на рік – 27; 

VІІ семестр – 13, VІІІ семестр – 7, усього на рік – 20. 

Спеціальність 081 Право, 3 курс (набір 2016):  

І семестр – 12, ІІ семестр – 18, усього на рік – 30;  

ІІІ семестр – 11, ІV семестр – 14, усього на рік – 25;  

V семестр – 12, VІ семестр – 14, усього на рік – 26; 

VІІ семестр – 14, VІІІ семестр – 6, усього на рік – 20.  

3.3.6 Наказ МОНУ 

№47, від 

26.01.2015 р. 

«Про 

Пункт 2 

 

 

 

У робочих навчальних планах за спеціальністю 081 

«Право» освітнього ступеня «бакалавр» (набір 2018, 2017, 

2016 років) Факультетів 1, 2, 3 не усунуто наступні 

зауваження: 
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особливості 

формування 

навчальних 

планів на 

2015/2016 

навчальний 

рік», 

Тимчасове 

положення про 

організацію 

навчального 

процесу в 

ОДУВС 

(схвалено 

Вченою радою 

ОДУВС 

01.09.2015 р., 

прот. №1, 

затверджено 

наказом 

ректора 

ОДУВС 

05.09.2015 р., 

№280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзвц 7,  

пункту 

4.2 

Перевищена кількість аудиторних занять в одному 

кредиті ЄКТС для навчальних дисциплін (від 50% до 33%): 

Іноземна мова за професійним спрямуванням – > 90% (390 ˗ 

загальна кількість годин, з них: 370 – години аудиторного 

навантаження, 20 – години самостійної роботи);  

Вогнева підготовка ˗ > 70% (300 ˗ загальна кількість 

годин, з них: 220 – години аудиторного навантаження, 80 – 

години самостійної роботи); 

Автомобільна підготовка – > 86 % (120 ˗ загальна 

кількість годин, з них: 104 – години аудиторного 

навантаження, 16 – години самостійної роботи); 

Тактико-спеціальна підготовка – 67% (330 ˗ загальна 

кількість годин, з них: 220 – години аудиторного 

навантаження, 110 – години самостійної роботи); 

Фізична підготовка – 89% (420 ˗ загальна кількість годин, 

з них: 374 – години аудиторного навантаження, 46 – години 

самостійної роботи). 

За поясненням ЗВО при складанні навчальних планів 

керувалися в діяльності наказом МВС №69 від 14.02.2008 та 

Типовим навчальним планом підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавра галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право, затвердженим міністром 

внутрішніх справ від 25.06.2015. 

Це пояснення суперечить п. 4.3 Положення про 

організацію освітнього процесу в ОДУВСУ у частині 

планування освітнього процесу, де зазначено, що «кількість 

годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС складає, як 

правило, від 1/3 до 2/3 від загальної кількості кредитів з 

відповідної навчальної дисципліни» і посилання на 

нормативний документ МВС Україні, яким керується ЗВО 

при формуванні планів, відсутнє.  

3.5 Тимчасове 

положення 

про 

організацію 

освітнього 

процесу в 

Одеському 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ 

П. 4.3 Встановлено, що згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» обсяг годинна 

вивчення «Іноземної мови» (англійської) становить 390 годин, 

з яких 370 – аудиторні заняття, а лише 20 годин відведено на 

самостійну роботу, з курсу «Іноземна мова (німецька) – 510 

годин, з яких 354 години аудиторні заняття, а 154 – 

самостійна робота, чим порушено вимоги п. 4.3. Кількість 

годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС складає, як 

правило, від 1/3 до 2/3 від загальної кількості кредитів з 

відповідної навчальної дисципліни. 

Пояснюючи дане порушення, заклад освіти ставить під 

сумнів нормативність даної вимоги, зазначеної у наказі МОН 

від 26.01.2015 № 47 (зареєстрованому у Міністерстві 

юстиції України від 04.02.2015 №132/26577), спираючись на 

те, що у наказі прописано вимога прописана «як правило», а 

тому може розглядатися лише як рекомендація щодо 

кількості навчальних дисциплін, їх обсягу, частки аудиторних 

годин навчальних дисциплін та кількості кредитів на семестр 

3.5.1 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 01.07.2014 

р.  

 Під час аналізу освітньо-наукової програми та 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ІІІ 

рівня вищої освіти (доктор філософії), підписаний ректором 

університету 20.04.2016 р. спеціальності 081 «Право» 

виявлено наступні порушення: 
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№ 1556-VII 

 

 

 

 

Порядок 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня 

доктора 

філософії та 

доктора наук 

у ВНЗ 

(наукових 

установах), 

затвердженог

о Постановою 

КМУ 

23.03.2016 

№216 

 

 

Рішення 

Вченої ради 

від 30.05.2018 

р. пр. № 11 

(Наказ 

ОДУВС від 

31.05.2018 р 

№ 189) 

- навчальний план не відповідає освітньо-науковій програмі в 

частині визначення переліку обов’язкових навчальних 

дисциплін професійної підготовки для забезпечення набуття 

здобувачами вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) 

компетенцій; нормативна частина передбачає вивчення 

навчальних дисциплін загальної підготовки: «Іноземна мова 

професійного спрямування», «Професійна педагогічна 

компетентність викладача ВНЗ», «Соціальна філософія та 

епістемологія науки», «Соціальна філософія (англійською 

мовою)», «Педагогічна практика»; 

Рішенням Вченої ради від 30.05.2018 р. протокол № 11 

внесено зміни до переліку нормативних дисциплін на 

третьому, освітньо-науковому рівні. Нормативна частина 

передбачає вивчення навчальних дисциплін загальної 

підготовки: «Іноземна мова професійного спрямування», 

«Педагогічна компетентність викладача ВНЗ», «Соціальна 

філософія», «Педагогічна практика». Для здобуття 

глибинних знань зі спеціальності, набуття універсальних 

навичок дослідника, вміння представлення результатів 

власного наукового дослідження українською мовою введено в 

навчальний план вивчення дисциплін «Методологія наукового 

пізнання», «Українська наукова мова», «Основні концепції за 

обраною спеціальністю», «Методика та організація 

підготовки та написання дисертації». 

Разом з тим, освітньо-наукова програма визначає 

присвоєння кваліфікації – «юрист», що суперечить пункту 4 

статті 7 ЗУ «Про вищу освіту» «назва кваліфікації, що 

складається з інформації про здобутий особою науковий 

ступінь, галузь знань та/або спеціальність» -зауваження не 

виправлене. Кваліфікація – доктор філософії з права. 

 - структура навчальних планів денної та заочної форм 

навчання не відповідає вимогам визначених Листом МОН 

України № 1/9-126 від 13 березня 2015 року «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування 

навчальних планів у 2015/2016 навчальному році», яким 

передбачено два цикли підготовки загальної та професійної із 

зазначенням блоків обов’язкових та вибіркових навчальних 

дисциплін; 

 - навчальний план не регламентує перелік навчальних 

дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти, вибіркова 

частина представлена у вигляді блоків дисциплін на вибір - 

спеціальність 12.00.08-адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право/спеціальність 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія: кримінально-виконавче 

право/спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність/спеціальність 19.00.06 юридична 

психологія/спеціальність 21.07.05 – службова діяльність сил 

охорони правопорядку»;  

Зауваження не усунуті.  

- навчальний план заочної форми навчання не повністю 

відповідає освітньо-науковій програмі та навчальному плану 

денної форми навчання, в частині загальної кількості кредитів 

відведеної на освітню складову, а саме: освітньо - наукова 
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програма, навчальний план денної форми навчання 

регламентує 44 кредити освітньої складової, а навчальний 

план заочної форми навчання – 41 кредит (не включена 

педагогічна практика 3 кредити), що є порушення в частині 

недотримання обов’язкової складової освітньо - наукової 

програми підготовки доктора філософії; 

Зауваження виправлене – кредити на денну та заочну 

форму підготовки складають 45 годин. 

- графіком освітнього процесу (денна та заочна форма 

навчання) не зазначено період (тижні) проходження 

педагогічної практики; 

Зауваження виправлено. Період практики складає 2 

тижні. 

- графік освітнього процесу денної форми навчання не 

відповідає розподілу кредитів на складові освітнього процесу 

по семестрах, а саме: протягом 1-3 семестру навчальним 

планом передбачено вивчення навчальних дисциплін, практик 

із загальною кількістю кредитів – 44, що відповідає 30 тижням 

теоретичного навчання, в навчальному плані відведено 45 

тижнів навчання, за рахунок даного порушення зменшено 

кількість тижнів необхідних для планування дослідницької 

складової підготовки за даний період; 

- не дотримано права здобувача на отримання повного 

терміну канікулярного періоду, регламентованого Листом 

МОН України від № 1/9-119 від 26.02.10 року «Методичними 

рекомендація про запровадження кредитно-трансфертної 

системи у вищих навчальних закладах та її ключових 

документів у вищих навчальних закладах» – не менше як вісім 

тижнів на навчальний рік, в графіку освітнього процесу 

передбачено шість тижнів на 1-3 курсах навчання; 

Зауваження виправлено. Канікулярний період складає 8 

тижнів. 

- у графіку освітнього процесу заочної форми навчання не 

передбачено (не позначено) установча сесія, екзаменаційна 

сесія; 

Зауваження виправлено. До графіку освітньго процесу 

за заочною формою включена установча (1 тиждень) та 

екземенаційна сесії. 

- навчальним планом не визначено перелік навчальних 

дисциплін, що включені до комплексного іспиту зі 

спеціальності.  

3.7 Положення 

про 

навчально-

методичний 

комплекс з 

навчальної 

дисципліни 

П.2 Дисципліни, закріплені за кафедрами забезпечені 

навчально-методичними комплексами у повному обсязі. 

Проте вибірковою перевіркою навчально-методичних 

комплексів встановлено випадки невідповідності навчальним 

планам та послідовності затвердження навчальних на робочих 

навчальних програм. Зокрема, в більшості програм відсутня 

інформація щодо обговорення та схвалення навчально-

методичною радою ОДУВС. З окремих дисциплін відсутні 

конспекти лекцій (наприклад, екологічне та земельне право).  

3.12 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 09.08.2016 

стаття 56 Під час попередньої перевірки були встановлені 

зауваження до індивідуальних планів роботи науково-

педагогічних працівників в частині відсутності норми часу на 

виконання методичної, наукової, організаційної роботи, що 
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р. № 1556-18 унеможливлює контроль за виконанням нормованого законом 

обсягу робочого часу – 36 годин на тиждень. 

За поясненням навчального закладу Наказом МОН № 450 

затверджені норми часу для планування і обліку навчальної 

роботи (обов`язкові до виконання) та перелік основних видів 

(невичерпний перелік, який не є нормативним, тобто 

загальнообов`язковим) методичної, наукової й організаційної 

роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ. 

Проте на момент теперішньої перевірки в частини 

викладачів взагалі не відображено виконання навчального 

навантаження за І семестр., оформлення інших розділів 

інвідуального плану роботи викладача має формальний 

характер. Наприклад, у плані Нємцової О. А., взагалі відсутня 

інформація щод методичної роботи, наукової та 

рорганізаційної роботи, досить часто в планах викладачів не 

вказано конкретний підсумковий результат, (рукопис, 

друкована стаття, не вказано обсяг запланованої роботи, 

встановлено У терміни «протягом року». Порожній план 

затверджено завідувачем кафедри Пащенко О. М. 

Індивідуальні плани Григорецької І. І., Антоненка О. А. 

заповнені олівцем, проте затверджені завідувачем кафедри. У 

значної частини викладачів вітсутня позначка про виконання 

навчально-методичної роботи у вересні-грудні 2018 року 

(кафедри теорії історії держави і права, кафедри трудового, 

земельного та екологічного права, викладачі кафедри 

спеціальної фізичної підготовки тощо). План завідувача 

кафедри трудового, земельного та екологічного права 

Пащенко О. М. не затверджено першим проректором 

університету.  Виправлено під час перевірки. 

4.1-

4.4 

Тимчасове 

положення 

про 

організацію 

освітнього 

процесу в 

Одеському 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ 

П.4.2 В університеті відсутній постійний розклад на семестр. За 

поясненням ЗВО це обумовлено специфікою університету. 

Проте аналіз розкладу ННЗДІ виявив порушення власних 

вимог щодо навантаження не більше 9 годин на день, 

наприклад 01.03.2019, 02.03.2019, 12.03-14.03.2019 студенти 

мали по 12 академічних годин. І як результат тижневе 

аудиторне навантаження склало 40-45 годин.  

Методичні 

рекомендації 

щодо 

запровадження 

Європейської 

кредитно-

трансферної 

системи та її 

ключових 

документів у 

ВНЗ, № 1/9-119 

від 26.02.2010 р. 

П.10 Аналіз розкладу екзаменів для студентів факультету № 4 

виявив порушення щодо виконання вимоги 2/3 тижня на один 

екзамен – виявлені випадки, коли екзамени призначалися 

через день. 

За поясненням ЗВО методичні рекомендації насять 

рекомендаційний характер. 

4.7   Встановлено зауваження до робочих навчальних програм 

дисциплін у розрізі розподілу годин в частині планування 
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самостійної роботи студентів. Наприклад, у робочій програмі 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» в 

описі навчальної дисципліни заплановано на самостійну 

роботу студентів денної форми навчання 46 год, для заочної 

форми 82, проте у розділі Структура навчальної дисципліни 

кількість тем розраховано відповідно на 26 та 44 годин 

самостійної роботи. Аналогічно з дисципліни «Земельне 

право» заплановано на самостійну роботу студентів денної 

форми навчання 60 год, для заочної форми 208, проте у 

розділі Структура навчальної дисципліни кількість тем 

розраховано на 30 годин самостійної роботи на денняій формі 

навчання. 

4.8. Тимчасове 

положення про 

організацію 

освітнього 

процесу в 

Одеському 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ  

 

Методичні 

рекомендації 

щодо 

запровадження 

Європейської 

кредитно-

трансферної 

системи та її 

ключових 

документів у 

ВНЗ, № 1/9-

119 від 

26.02.2010 р. 

 

 

4.9, 4.10, 

4.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 1.1, 4.6, 

4.7, 4.8, 

4.9, 

Деканат факультету № 4 організовує підсумковий 

семестровий контроль успішності у вигляді відомостей обліку 

успішності за дисциплінами та зведених відомостей. 

Проміжний, поточний контроль ведеться викладачами у 

журналах обліку роботи академічних груп. При цьому 

виявлено наступні порушення: 

- науково-педагогічні працівники не вносять усі 

відмітки про відсутність студентів на заняттях; 

- спостерігається високий відсоток відсутності 

студентів на заняттях (близько 50%): 

Результати вибіркової перевірки аудиторних занять: 

18.03.2019 р. 2 пара, факультет 4, 1 курс, на потоковій лекції з 

дисципліни «Конституційне право», за списками 138 

студентів, присутні – 77; 2 курс, на дисципліні «Кримінальне 

право», за списками 31 студент, присутні – 14; 2 курс, на 

дисципліні «Цивільне та сімейне право», 2 група, за списками 

30 студентів. присутні – 17; 3 курс, на дисципліні «Цивільне 

та сімейне право», за списками 16 студентів, присутні – 6; 3 

курс, на дисципліні «Екологічне право», за списками 22 

студента, присутні – 6; 4 курс, на дисципліні «Митне право», 

за списками 34 студента, присутні – 12; 4 курс, на дисципліні 

«Особливий порядок кримінальних впроваджень», за списком 

33 студени, присутні 18. 

- Всупереч зауважень попередньої перевірки в 

журналах обліку роботи академгруп відсутні відмітки про 

перескладання студентами всіх (або більшості) пропущених 

навчальних занять, при цьому має місце оцінювання 

успішності здобувача вищої освіти на кінець вивчення 

дисципліни, що може свідчити про формальний підхід 

окремих викладачів до оцінювання знань студентів; 

- при вибірковому аналізі складання екзаменаційних 

сесій за індивідуальними графіками виявлено, що студенти 

здавали до трьох заліків або екзаменів за день (наприклад, в 

індивідуальній заліково-екзаменаційній відомості № 364 

студента 2 курсу, 3-ї групи, факультету № 4 за 3 семестр 

Зільник К. Я. зазначено, що вона складала три заліки 23 

березня 2017 року; 

- у заліково-екзаменаційній відомості № 375 студентки 

Славінської В. О. взагалі не має дат складання 14 дисциплін, 

що не дає можливості контролю вчасності складання 

екзаменів та заліків. Аналогічно в більшості інших відомостей 

студентів (№383, 375, 376, 377, 368, 369 , 387 тощо); 
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- в окремих аркушах успішності курсантів заліки 

приймалися після закінчення терміну дії акуша, 

наприклад,студенту Вініченко М. О. виданий аркуш 

успішності дійсний до 24.12.2018, роте викладач 

Ніколаєв О.І., прийняв залік 26.12.2018 (факультет № 1), або 

навпаки викадачем не вказана дата складання, що 

унеможливлює контоль за вчасністю складання заліків та 

іспитів (факультет 3); 

- у відомостях обліку успішності студетів 

невиставлено підсумки складання екзамену (заліку). Крім 

того, наприклад, у відомостях № 623 від 15.01.2019, № 616 від 

14.01.2019 тощо, на ст. 2, відсутній підпис екзаменатора 

(факультет №4); 

- у журналі реєстрації екзаменаційних відомостей 

відстутні підписи щодо отримання і повернення відомостей 

окремими викладачами (ННІЗДН); виправлено під час 

перевірки. 

- у протоколах тестування досить часто не виставлено 

дати, ПІБ викладача, статистичної інформації. Виявлено 

протокол від 13.12.2018 з оцінками, проте невідомо з якої 

дисципліни, студентів якого факультету і якої спеціальності, 

форми контролю (протокол складено викладачем кафедри 

українознавства Ситько О.); 

- виявлено випадки коли у індивідуальних навчальних 

планах та залікових книжках виставлялися оцінки без 

підписів вивкладачів (ННІЗДН) або стояли підписи без оцінок 

(факультет № 4) виправлено під час перевірки. 

- у зведених відомостях факультету № 4 виявлено 

надзвичайно низьку якість успішності з окремих фахових 

дисциплін. Наприклад, трудове право – 25 %, ЦСП – 33 %, 

кримінальне право – 33%, а також іноземна мова – 22%. 

4.8.

1 

Наказ МОНУ 

від 02.07.2015 

р. № 705, Про 

затвердження 

форм 

документів з 

підготовки 

кадрів у вищих 

навчальних 

закладах I - IV 

рівнів 

акредитації 

 Зауваження до ведення навчальних карток студентів: 

- у деяких картках відсутні накази про переведення 

студентів з курсу на курс; не заповнені графи щодо місця 

проживання студентів, інформації про ЗВО який закінчив 

студент чи курсант. 

В окремих залікових книжках відсутня інформація щодо 

загального обсягу дисципліни у годинах та кредитах ECTS, 

дати складання іспитів та заліків, відсутній особистий підпис 

студента, дата видачі залікової книжки. Крім того, наприклад, 

на титульній сторінці залікової книжки Лищенко М. С. 

відсутній реєстраційний номер залікової книжки, підпис 

першого проректора, підпис декана, що взагалі ставить під 

сумнів легітимність зазначеного документу.  

Досить часто в індивідуальних навчальних планах 

студентів на титульній стрінці відсутні фотографії та підписи 

студентів і декана (Сидорчук В. В., Ткачук Д. О., Наконечна 

В. А, Фармаш К. В, Варенич Н. В., Шепета Т. В., Батенко М. 

С. тощо. .  Виправлено під час перевірки. 

В окремих залікових книжках факультету №3 в розділі 

«Рішенн екзаменаційної комісії» відсутн підписи Голови та 

членів комісії, а також декана факультету. Наприклад, 

студенти Свиріпа І. В., Таран В.О., Підлисецький М. В. .  

Виправлено під час перевірки. 
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4.8.

2 

Тимчас

ове 

положення 

про 

організацію 

освітнього 

процесу в 

Одеському 

державному 

університеті 

внутрішніх 

справ 

п. 

1.1, 4.6, 

4.7, 4.8, 

4.9 

Система оцінювання знань студентів потребує 

подальшого вдосконалення. Запроваджена в ОДУВС система 

оцінювання не повністю реалізує можливості ЄКТС, 

насамперед в оцінюванні усіх видів освітньої діяльності 

здобувачів вищої освіти. Існуюча система передбачає 

виведення підсумкової оцінки з предмету шляхом 

математичного усереднення усіх здобути оцінок з предмету, 

виставлених у пятибальній шкалі йпереведення їх у 100-

бальний вимір шляхом множення на коефіціент 20. Тобто, від 

самого початку шкала оцінювання не є 100-бальною як 

передбачає ЄКТС, а існуюча система лише механічно 

пристосована до 100-бальгошо виразу оцінки. Відтак, 

оцінюванню підлягають лише види роботи, які виконуються 

на практичних/семінарських заняттях. Водночас, 

недооціненою є самостійна робота, обсяги якої в навчальних 

планах з переважної більшості дисциплін переважають 50 % 

навчального часу. Крім того, система оцінювання не 

передбачає можливості оцінювання усіх видів робіт з 

освоєння кожної дисципліни: аудиторні та позааудиторні 

види робіт.  

З Тимчасового положення про організацію освітнього 

процесу ОДУВС випливає, що кількість балів, яку здобувач 

вищої освіти може здобути на екщамені дорівнює 100 балам. 

Що зайвий раз підкреслює той факт, що існуюча система не є 

накопичувальною, а іспит, з точки зору набору залікових 

балів, підміняє увесь процес навчання. 

Крім того, встановлено порушення щодо власних вимог 

стосовно оціеювання не менше 2/3 практичних чи 

семінаерських занять. Наприклад, з дисциплін: цивільне та 

сімейне право, заходи забезпечення кримінального 

впровадження, іноземна мова (при цьому студенти отримали 

високі бали). Виявлено, що окремі студенти не складали 

модульний контрол проте отримали залікову оцінку (викл. 

Сухарєва А. О., Небеська М. С.). Частина викладачів взагалі 

не проводить модульний контроль. Також варто звернути 

увагу на системне виставлення оцінок «5-», «4-», «3+», які не 

регламентовані жодним документом. У ННІЗДН у журналі 

виставлено лише відвідування та підсумкові оцінки, поточне 

оцінювання відсутнє. 

5.1.

1 

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

 

 

Типове 

положення 

про кафедру 

ОДУВС 

схвалене 

Вченою 

радою 

(протокол від 

31.01.2017 

№8) 

Пункти 2, 

5, 6 стаття 

35 

 

 

 

 

Пункт 2.6 

Всупереч Закону України «Про вищу освіту» деканом 

факультету №1 працює Козак І. І., що не має наукового 

ступеня та/або вченого (почесного) звання. Медведенко С. В. 

всупереч Закону України «Про вищу освіту» працює деканом 

факультету №2, наукового ступеня та/або вченого (почесного) 

звання не має.  

Всупереч Закону України «Про вищу освіту» завідувачі 

кафедр Коломієць Ю. М., Дулгер В. В. працюють, не маючи 

наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання.  

Всупереч Закону України «Про вищу освіту» завідувачі 

кафедр Шеліхов А. О., Ісмайлов К. Ю. працюють, не маючи 

наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання 

відповідно до профілю кафедри. Так, Шеліхов А. О., завідувач 

кафедри публічного управління та адміністрування, працює з 

18.06.2018, є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри 
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затверджене 

наказом 

ОДУВС від 

31.01.2017 

№31 

 

економічної безпеки; Ісмайлов К. Ю., завідувач кафедри 

кібербезпеки та інформаційного забезпечення, працює з 

28.12.2015, є кандидатом юридичних наук, вченого звання 

доцента не має. 

Всупереч Закону України «Про вищу освіту» щодо 

обрання за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 

Університуту строком на п’ять років із завідувачами кафедр 

Кострицьким І. Л., Калаяновим Д. П., Мітіною О. М., 

Пащенко О. М. Надибською О. Я. укладено контракти 

строком на один рік (наказ від 12.11.2015 № 169 о/с) і на 

кожний наступний навчальний рік контракти продовжуються 

додатковими угодами (наказ від 31.08.2016 № 137 о/с; наказ 

від 31.08.2017 № 195 о/с; наказ від 31.08.2018 № 218 о/с).  

Зауваження щодо кваліфікаційних вимог до деканів 

факультету та завідувачів кафедр, виявлене під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю, не 

усунено. 

5.1.

2 

Закон 

України «Про 

вищу освіту»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗпП України 

 

Статут 

ОДУВС; 

 

Положення 

про порядок 

конкурсного 

відбору 

кандидатур на 

заміщення 

вакантних 

посад 

науково-

педагогічних 

працівників 

ОДУВС 

(далі –  

Положення 

про порядок 

конкурсного 

відбору 

ОДУВС) 

 

частина 5 

Пункт 4 

 статті 13; 

пункт 6 

статті 35; 

частини 7 

пункт 2 

статті 36; 

пункт 1 

статті 43; 

пункт  

11 - 13 

статті 55 

 

 

Відповідно до п.2.2 Положення про порядок конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівниківОДУВС, посада вважається вакантною після 

звільнення НПП на підставах, передбачених законодавством 

про працю. Але при вибірковій перевірці укладених трудових 

договорів з НПП комісія фіксує порушення законодавства про 

працю, а саме оголошення конкурсу на не вакантну посаду. 

Наприклад, Балтовський О. А не був звільнений відповідно до 

КЗпП України. Працівнику не виплачена грошова 

компенсація за не використану щорічну відпустку, відповідно 

не виплачені всі суми, що належать працівнику при 

звільненні, не вказано підстави припинення трудового 

договору, про що свідчить наказ від 31.08.2019 №219 о/с та не 

видавалась трудова книжка, про що свідчить книга обліку 

руху трудових книжок. У даного працівника відповідно 

трудові відносини тривають, так як жодна зі сторін не 

поставила вимоги про їх припинення (п.2 ст.36 КЗпП 

України). Конкурс на не вакантну посаду професора кафедри 

кібербезпеки та інформаційного забезпечення оголошувався 

наказом ОДУВС від 24.10.2018 № 446, заява і документи 

розглядались на засіданнях конкурсної комісії (протокол від 

05.12.2018 №1 та протокол від 28.12.2018 №2). Наказ про 

призначення за контрактом з 18.02.2019 по 31.08.2022., як 

такого, що пройшов конкурсний відбір.  

Також у зв’язку з тим, що в оголошенні про конкурс не 

вказано чіткі кваліфікаційні вимоги щодо досвіду роботи, не 

зрозуміло, на чому грунтується стаж, який саме і в якій 

кількості він потрібен для проходження конкурсу 

претендентом. Таким чином, порушується пункт 3.2 власного 

Положення.  

Відповідно до пункту 6.1 упродовж 3-х робочих днів на 

підставі протоколу конкурсної комісії про допуск до участі в 

конкурсі претендентів на посади науково-педагогічних 

працівників готується наказ. Комісії відповідні накази не 

надані. Журнал про реєстрацію заяв на конкурс не ведеться, 

наказ про допуск не готується.  

Конкурс оголошується на не вакантні посади, або взагалі 
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не оголошуються, а контракти працівникам продовжуються 

додатковими договорами щорічно згідно з наказами ОДУВС.  

Зауваження щодо проходження конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічними 

працівниками вже було виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, не усунено.  

5.1.

3 

Положення 

про порядок 

конкурсного 

відбору при 

заміщенні 

вакантних 

посад науково-

педагогічних 

працівників 

ОДУВС 

Пункти 

4.3, 4.4 

Розділу 4 

 

На веб-сайті Університету розміщено Оголошення про 

заміщення 19 вакантних посад науково-педагогічних 

працівників ОДУВС, в якому наведено тільки перелік та 

кількість вакантних посад, відсутня інформація щодо: 

термінів та умов конкурсу; строку подання заяв; 

місцезнаходження та телефонів для довідок; вимог до 

кандидатів на відповідні посади; переліку документів, які 

необхідно подати до кадрової служби Університету. 

Зауваження щодо даного порушення,що було виявлене 

під час попереднього заходу державного нагляду, контролю, 

не усунено.  

5.2 Закон 

України «Про 

вищу освіту»  

Пункт 4 

статті 60 

пункт 2.2. 

Мають місце випадки несвоєчасного проходження 

підвищення кваліфікації (перекваліфікації) професорсько-

викладацьким складом кафедр. Всупереч чинному 

законодавству щодо підвищення кваліфікації не рідше одного 

разу на п’ять років, окремі викладачі не пройшли 

довгострокове підвищення кваліфікації на момент перевірки, 

зокрема, завідувачі кафедр Дулгер В. В., Меркулова Ю. В., 

Тетерятник Г. К.; заступники деканів Лимаренко Е. Ю., 

Аліфанова Л. І. та інші. 

Зауваження щодо проходження підвищення кваліфікації 

(перекваліфікації) професорсько-викладацьким складом, 

виявлене під час попереднього заходу державного нагляду, 

контролю, усунено частково.  

5

5.3 

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

№ 1556 

 

Пункт 6 

статті 35 

 

Пункт 9 

статті 55 

 

 

 

Виявлено невідповідність фахової підготовки викладачів 

профілю дисциплін, які вони викладають: наприклад, 

викладачі Ситько О. М. за освітою філолог, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, викладає 

дисципліни «Історію та культуру України», «Організацію та 

проведення наукових досліджень». Тягнирядно Є. В. за освітою 

філолог, викладач російської мови та літератури, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри українознавства, викладає 

дисципліну «Толерантність та недискримінація у роботі 

поліцейського». Тарасенко Л. Б. за освітою викладач історії 

та суспільствознавства, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри українознавства, викладає дисципліни «Теорію держави 

та права», «Державне право зарубіжних країн», «Конституційне право 

України». Варинський В. О. за освітою юрист, кандидат 

політичних наук, викладає дисципліни «Філософію», «Логіку». 

Родян М. В. за освітою юрист викладає дисципліни 

«Політологію», «Філософію» , «Соціологію» . Виноградова А. С. за 

освітою юрист викладає дисципліну «Філософія». Строя Д. Д. 

за освітою юрист викладає дисципліни «Релігієзнавство», 

«Соціологію», «Філософію». Ісмайлов К. Ю. за освітою юрист, 

кандидат юридичних наук, викладає дисципліни 

«Інформаційно-телекомунікаційні системи», «Сучасні 

інформаційні технології». Деркач В. А. за освітою юрист 
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викладає дисципліну «Інформаційно-телекомунікаційні 

системи». Корнієнко М. В., Мукоіда Р. В. за освітою 

правознавці, кандидати юридичних наук викладають 

дисципліну «Економічну теорію». Романько П. С. за освітою 

юрист, кандидат юридичних наук викладає дисципліну 

«Економічну теорію». Лефтеров Л. В. за освітою юрист, 

викладає дисципліну «Інформаційно-телекомунікаційні 

системи». 

Зауваження щодо невідповідністі фахової підготовки 

викладача Кузнєцова С. О., виявлене під час попереднього 

заходу державного нагляду, контролю не усунено, в зв’язку 

відсутністю ступеня магістра за відповідною спеціальністю 

(працює викладачем кафедри спеціальної фізичної підготовки, 

викладає дисципліни «Фізичне виховання», «Фізична 

підготовка»). Зауваження щодо невідповідності фахової 

підготовки викладачів Антуфрієва В. В., Антоненка О. А., 

Прокурні Є. Є., Скворцова А. В., усунено. 

5.4 Закон 

України «Про 

вищу освіту», 

ЗУ «Про 

освіту»  

Типове 

Положення 

про атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затверджено 

наказом МОН 

України від 

06.10.2010 р. та 

зареєстровано 

в Міністерстві 

юстиції 

України 14 

грудня 2010 

року за 

№ 1255/18550 

частини 

4, 6, 7 

статті 55  

 

Педагогічні працівники повинні проходити атестацію, 

адже за результатами атестації визначається відповідність 

працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні 

категорії, педагогічні звання.  

В Університеті розроблено та затверджено наказом від 

25.02.2016 № 39 Положення про атестацію працівників 

ОДУВС, відповідно до якого атестація педагогічних 

працівників здійснюється один раз на п’ять років.  

На момент перевірки атестація педагогічних працівників 

в 2016, 2017, 2018 не проводилась. Атестаційні листи в 

особових справах працівників відсутні. 

Отже, зауваження щодо атестації педагогічних 

працівників, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено частково в частині 

тільки розроблення власного положення. 

 

 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

№ 1556 

 

Пункт 6 

статті 35 

 

 

Виявлено невідповідність фахової підготовки викладачів 

профілю дисциплін які вони викладають: наприклад викладачі 

Проскурня Є.Є. Скворцов А. В., Кузнєцов С. О за освітою 

юристи проте викладають фізичне виховання; Ануфрієва В. В. 

за спеціальністю українська мова та літератури викладає 

іноземну мову за професійним спрямуванням, Антоненко 

О.А. за кваліфікацією юрист викладає дисципліни «Основи 

охорони праці», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», 

«Охорона праці». 

Кафедра кібербезпеки та інформаційного 

забезпечення (завідувач кафедри к.ю.н. Ісмайлов К.Ю.)  

Викладання дисциплін «Інформаційно-телекомунікаційні 

системи», «Спеціальна техніка», «Сучасні інформаційні 

технології», «Актуальні проблеми протидії кіберзлочинам», 

«Актуальні питання державного управління» здійснює 

кандидат юридичних наук Ісмайлов К.Ю., «Інформаційно-
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телекомунікаційні системи» викладачі Бєлих Д.В., Деркач 

В.А. та Лефтеров Л.В., які не мають необхідної кваліфікації 

для викладання вказаних дисциплін. 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних 

дисциплін (завідувач кафедри д.філос.н., проф. Надибська 

О.Я.) 

Д.філос.н., професор Гансова Е.А. викладає здобувачам 

освітнього ступеня магістр «Соціологію права», а к.філос.н., 

доц. Невня Г.О. викладає здобувачам освітнього ступеня 

бакалавр курс «Соціологія», к.політ.н., викладач 

Варинський В.О. (кваліфікація за вищою освітою – юрист) – 

навчальні курси «Філософія», «Соціологія», «Логіка», 

викладач Виноградова А.С. (кваліфікація за вищою освітою – 

юрист) – курс «Філософії», викладач Строя Д. (кваліфікація за 

вищою освітою – юрист) – курс «Релігієзнавство», 

«Соціологія», «Філософія», не маючі на те необхідної 

кваліфікації, що не відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних 

умов в частині кадрового забезпечення. 

   В університеті відсутній нормативний документ щодо 

регулювання накопичувальної 100-бальної шкали оцінювання 

здобувачів, що включає в себе межу та крок накопичувальної 

щкали, мінімальний бал за отримання позитивної оцінки, 

максимальний бал за виконання необов’язкових завдань). 

Натомість в Тимчасовому положенні про організацію 

освітнього процесу в ОДУВС пунктом 4.7 «Порядок 

оцінювання успішності» визначено процедуру переведення 

оцінки (за чотирьохбальною шкалою в бали, шляхом 

множення середньоарифметичної оцінки на коефіцієнт 20), 

яка не відповідає чинному законодавству України, а саме 

наказу Міністерства освіти і науки України від 6.10.2009р. 

№943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах 

України Європейської кредитно-трансферної системи», листу 

Міністерства освіти і науки України від 26.02.10р. № 1/9-119 

«Про методичні рекомендації щодо запровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 

документів у вищих навчальних закладах».  

   Потребує контролю облік виконання навчального 

навантаження викладачами університету. Встановлено, що 

викл. Бабенко за індивідувальним планом провів практичних 

занять з дисцилвни Теорія держави, історіїі права 6 год, а у 

журналі обліку навантаження викладачів кафедри відмічено 

про виконання 18 год (на навчальним планом має бути 6 

годин), аналогічно викладач Небеська М. С. у звіті зазначено 

24 год., у журналі обліку навантаження – 14 год, також 

відмічено про проведення заліку (2 год), який не заплановано 

навантаженням. 

6.  Встановлено значне покращення матеріально-технічної бази протягом 2016-2017 

років.  

На підставі наказу Національної поліції України від 11.04.2017 № 348 припинено 

Державну установу «Одеській навчальний центр підготовки поліцейських» як юридичну 

особу публічного права шляхом ліквідації.  

Відповідно до доручення МВС України від 31.03.2017 № 4422/01/22-2017 «Про 

передачу рухомого майна установ професійної підготовки на баланс ВНЗ МВС» передано 

на баланс Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України рухомого 
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майна, що знаходиться на балансі Одеського училища професійної підготовки працівників 

міліції ГУМВС України в Одеській області та Державної установи «Одеській навчальний 

центр підготовки поліцейських». 

На виконання вимог наказу МВС України від 18.04.2017 № 239 «Про передачу 

нерухомого майна на баланс ОДУВС» передано з балансу Одеського училища професійної 

підготовки працівників міліції ГУМВС України в Одеській області на баланс (у оперативне 

управління) Одеського державного університету внутрішніх справ об’єкти нерухомого 

майна – 26 будівель, розташовані за адресою: м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 42-

В  

Аудиторний фонд Одеського центру первинної професійної підготовки «Академія 

поліції» складає 24 аудиторії, з них: 

- 21 аудиторій в готовому стані, з них: 3 літні аудиторії; 

- 1 аудиторія – комп’ютерний клас, обладнаний 30 комп’ютерами,  

- в 2 аудиторіях йдуть ремонтні роботи.  

Посадочних місць в аудиторіях – 646.  

Стратегія розвитку матеріальної бази університету в першу чергу направлена на 

покращення умов проживання та навчання курсантів на території Одеського центру 

первинної професійної підготовки «Академія поліції». 

В поточному навчальному році перши курси факультетів 1,2,3 вже навчаються та 

проживають на території Академії.  

В наступному навчальному році планується залишити їх там на другий рік навчання 

та організувати навчання майбутнього першого курсу (набір 2019). 

За рахунок звільнених приміщень на навчальному та навчально-побутовому 

корпусах планується розширити кількість місць у гуртожитку факультету № 4. 

На сьогодні в «Академії поліції»: 

- підготовлені та експлуатуються газові котельні. Обслуговуючий персонал 

котелень пройшов відповідне навчання та перевірку знань; 

- проведений ремонт системи внутрішнього водо- та електропостачання 

близько 350 м/п; 

- проведено ремонтні роботи для відновлення гуртожитків 1988,7 кв.м; 

- створено та обладнано додатковий вуличний санвузол, забезпечений 

вентиляційною системою; 

- проведено ремонт і фарбування фасадів будівель та споруд 2680 кв.м; 

- відновлено 152 кв.м аудиторного фонду, та створено більш 150 кв.м.; 

- проведений ремонт спортивної зали 804,8 кв.м; 

- відновлено та відремонтовано продовольчий склад із встановленням 

необхідного устаткування; 

- проведений повний ремонт холу їдальні з заміною рукомийників, змішувачів, 

встановлені дзеркала та сушарки для рук, відповідно до вимог санітарного законодавства. 

6.6.

2 

Ліцензійних 

умов надання 

освітніх 

послуг у 

сфері вищої 

освіти 

Додаток 4 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб 

максимально можливої кількості студентів (з врахуванням 

заочної форми навчання з коефіцієнтом 0,2) становить майже 

40 % від потреби. 

На момент перевірки забезпечення комп’ютерами на 

існуючий контингент становить 90 %. Проте за новими 

Ліцензійними умовами, з урахуванням комп’ютерної техніки 

зі строком експлуатації не більше 8 років, забезпечення 

становить близько 60 %, а відтак потребує подальшого 

оновлення. 

Виявлені порушення щодо відповідності площі аудиторій 

(лабораторій) та кількості встановлених в них комп’ютерів, 

зокрема в окремих класах близько 4 м2 (при діючій нормі не 

менше 6,0 м2 на 1 комп’ютер). 

6.10 Ліцензійних Підпункт Площа спортивних залів, у розрахунку на одного 
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умов надання 

освітніх 

послуг у 

сфері вищої 

освіти 

3.6 

підпункту 

3  

пункту 

2.1 

розділу ІІ  

студента денної форми навчання, становить 0,6 кв.м на 

існуючий контингент (на момент перевірки 2016 проку 

становив, 0,31). Норматив не менше 1,1 кв.м (до 4000 

студентів). 

 

6.12 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

№ 1556. 

частина 2 

пункту 1 

статті 62 

Не всі навчальні корпуси Університету обладнані 

пожежною сигналізацією, що є порушенням п.4.29 ДБН В.2.2-

3-97. Проте на 2019 рік заплановано розрозробку проектно-

технічної документації систем пожежного захисту за 

адресами вул. Успенська, 1, провулок Сабанський, 4, вул. 

Атамана Головатого 102б. Крім того у 2018 році проведено 

значну закупівлю протипожежного інвентаря, здійснено 

перезарядку вогнегасників (405 од).  

Станом на момент перевірки забезпечення 

вогнегасниками від потреби становить 80%, а відтак 

порушується вимога Закону України «Про вищу освіту» щодо 

права осіб, які навчаються у ЗВО на безпечні і нешкідливі 

умови начання, праці і побуту. 

В журналах щодо інструктажів студентів факультету №4 

відсутня тематика інструктажів, підписи хто проводив 

інструктаж. Зазначено лише прізвища студентів та їх підписи, 

про що студенти поставили свої підписи зясувати не можливо.   

Виправлено під час перевірки. 

У журналі реєстрації інструктажів працівників 

юридичного факультету заповнені не всі графи. Відсутня 

інформація про особу яка інструктує, підписи осіб яких 

інструктують.  

8.5.1 Закон України 

«Про вищу 

освіту» 

 

 

 

 

 

 

Положення про 

докторантуру і 

аспірантуру 

ОДУВС, Наказ 

№ 458 від 

02.11.2018 року. 

 

Пункт 1 

статті 33 

Під час перевірки Положення про зарахування до 

аспірантури ОДУВС не надано комісії. 

Для розгляду комісії надано Положення про докторантуру 

і аспірантуру ОДУВС, Наказ № 458 від 02.11.2018 року.  

Проте, з тексту (змісту) Положення немає чіткого 

розуміння мети його розробки: регулювання діяльності 

докторантури і аспірантури як структурного підрозділу, чи 

визначення порядку підготовки здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої 

освіти. 

Наприклад, п. 3 Положення передбачає основні функції 

докторантури і аспірантури, п. 4 – обов’язки аспірантів, що 

відноситься до порядку підготовки здобувачів вищої освіти, п. 

5 визначає посадові обов’язки завідувача докторантури і 

аспірантури, а п. 7 – відрахування з аспірантури і 

докторантури. 

Доцільніше було б розмежувати функції та обов’язки  на 

2 положення, одне з них вміщувало б вимоги до аспірантури і 

докторантури як структурного підрозділу, інше – Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому та четвертому 

рівні вищої освіти.    

На титульному аркуші відсутня гербова печатка 

університету. 
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8.5.2 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України №309 

від 01.03.1999р. 

«Про 

затвердження 

Положення про 

підготовку 

науково-

педагогічних і 

наукових 

кадрів» 

 

Положення про  

докторантуру та 

ад’юнктуру 

ОДУВС  від 

08.12.2012 р. 

5, 11 

 

 

П 40 

 

2.8.2 

Під час попереднього контролю виявлені порушення щодо 

норми закріплення аспірантів за науковими керівниками, 

порушення усунено. 

  П. 5.15 Зауваження, виявлені комісією під час попередньої 

вибіркової перевірки індивідуальних планів аспірантів 

виправлені частково, зокрема, розроблена програма практики, 

але звіти аспірантів з проходження педагогічної практики 

відсутні в особових справах, тому зробити об’єктивний 

висновок щодо рівня набуття аспірантами педагогічної 

майстерності неможливо. 

  П. 70 Під час перевірки встановлено, що на сайті університету та 

в докторантурі та аспірантурі не має в наявності жодної з 

типових програм, затверджених МОН України для складання 

аспірантами та ад’юнктами кандидатських іспитів з філософії, 

іноземної мови, та спеціальності, тому виникає питання, які 

програми використовувалися під час розробки  екземенаційних 

питань для кандидатських іспитів, так як складання 

кандидатських іспитів ґрунтується на типових програмах 

дисциплін.  

Друга частина кандидатського іспиту зі спеціальності 

передбачає обов’язкову наявність Додаткової програми, яка 

повинна включати нові розділи відповідної наукової 

спеціальності і питання, повязані з напрямом досліджень 

здобувача, а також враховувати останні досягнення у 

відповідній галузі знань і базуватися на найновіших наукових 

літературних джерелах.  

Під час вибіркової перевірки встановлено, що додаткові 

програми підготовлено неналежним чином, деякі з них взагалі 

не розглядалися на кафедрі, та не затверджувалися вченою 

радою університету, не мають підписів керівників. 

  Журнал реєстрації видачі посвідчень кандидатських 

іспитів ведеться некорректно. 

В Наказах щодо проведення кандидатських іспитів не 

вказані рік підготовки, та спеціальність, за якою навчаються 

аспіранти (наприклад, Наказ № 473 від 10.11.2017р.). 

На вимогу комісії не надано на розгляд протоколи 

складання кандидатських іспитів, термін зберігання яких 
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встановлено 10 років. 

У посвідченнях про складання кандидатських іспитів не 

вказана спеціальність, за якою навчається аспірант. 

8.5.3 Правила 

прийому до 

закладів вищої 

освіти України 

 

  Під час перевірки комісії надані для розгляду не 

затверджені в установленому порядку Правила прийому до 

докторантури та аспірантури за 2017, 2018 та 2019 рік. 

В Планах роботи Вченої ради розгляд Правил прийому для 

вступу до університету намічений, як захід, у січні 2017 року, та 

у січні 2018 року, хоча повинен бути запланованим для 

затвердження, відповідно до Умов прийому, у грудні місяці.  

В протоколах та рішеннях Вченої ради університету 

(наприклад, Протокол №7 від 25 січня 2017 року) в порядку 

денному виноситься питання про затвердження правил прийому 

до університету, але у додатках до протоколу відсутні проекти 

правил прийому, надана лише коротка довідка, а Правила 

прийому до аспірантури та докторантури (як додаток до Правил 

прийому), взагалі не розглядалися.   

8.5.4 «Правила 

організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів…»  

 Зауваження, виявлені у наказах про рух аспірантів та 

докторантів під час попередньої перевірки не усунено. 

Наприклад, в Наказі № 359 від 31.08.2018р. Про переведення на 

наступний рік навчання ад’юнктів та аспірантів не вказана 

підстава для їх переведення.   

В Наказах щодо зарахування аспірантів не вказані посади, 

які обіймають наукові керівники та місце їх роботи (наприклад, 

Наказ № 285 від 04.08.2017р.). У цьому ж наказі не визначена 

дата закінчення аспірантами терміну підготовки, а вказано лише 

дату початку підготовки з 01.09.2017 р. терміном на 4 роки.  У 

цьому ж наказі у п. 1 йде мова про зарахування до аспірантури, а 

у п. 2 – лише про рекомендацію до зарахування на заочну форму 

навчання? Ті ж самі зауваження і до наказу про зарахування 

аспірантів №283 від 29.09.2016р, та  №289 від 06.08.2018 р. 

Виникає питання, на основі яких документів проходять 

підготовку аспіранти, на цей час першого, другого, та третього 

курсу заочної форми підготовки, загалом 73 особи?  

8.5.5 Додаток до 

правил прийому 

до 

докторантури та 

аспірантури 

ОДУВС 

 

«Порядок 

добору, 

направлення та 

зарахування 

кандидатів на 

навчання до 

ВНЗ із 

специфічними 

П 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зауваження, щодо деталізації висновків по реферату, за 

яким передбачено вступ до аспірантури не усунені. У листку 

письмової відповіді на вступному випробуванні зазначений 

старий шифр спеціальності.  

Разом з тим необхідно відмітити наступне. 

У Правилах прийому до докторантури і аспірантури 

ОДУВС у 2018  та у 2019 роках, які були надані для аналізу 

Докторантурою та Аспірантурою, в п.1.1 розділу І Загальних 

положень не враховані вимоги, визначені у «Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери 

управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх 

справ України і Національної поліції України» Наказ МВС 
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умовами 

навчання, які 

здійснюють 

підготовку 

кадрів для 

МВС, 

поліцейських та 

військовослужб

овців 

Національної 

гвардії 

України», наказ 

МВС України 

від 15 квітня 

2016 року № 

315, 

зареєстрований 

в Міністерстві 

юстиції України 

29 квітня 2016 

року за № 

668/28798.  

 

 

«Порядок 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії та 

доктора наук у 

науково-

дослідних 

установах, що 

належать до 

сфери 

управління 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України, 

та вищих 

навчальних 

закладах зі 

специфічними 

умовами 

навчання, які 

здійснюють 

підготовку 

кадрів для 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України і 

Національної 

поліції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 7 

 

 

 

України від 28.11.2017 № 963, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 19 грудня 2017 р. за № 1534/31402 та «Порядку 

добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для МВС України і Національної 

поліції України, та вищого військового навчального закладу 

Національної гвардії України», затвердженого наказом МВС 

15.04.2016р. № 315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України  29.04.2016 р. за № 668/28798.  

У Правилах прийому не вказані строки проведення 

конкурсного відбору, не визначена вага бала з кожного 

вступного випробування для підрахування результатів конкурсу, 

не наданий розклад,  не має відомостей про  рейтингову оцінку  

вступників, відсутні протоколи засідань Приймальної комісії, в 

результаті чого неможливо встановити чи витримані умови 

конкурсу під час вступної компанії до аспірантури та як 

надавалися рекомендації до зарахування для виконання 

держзамовлення.  

До зауважень можна віднести і структуру формування 

правил прийому до докторантури та аспірантури. Правила 

розроблені таким чином, що не дають чіткого уявлення 

механізму вступу до докторантури для здобуття наукового рівня 

вищої освіти, не встановлені вимоги для вступника, терміни 

подання та розгляду документів кафедрою та Вченою радою 

Університету.  

У правилах прийому не відображені повністю вимоги до 

вступників, передбачених нормативними документами, 

наприклад, не врахована вимога наявності стажу роботи 

(служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня 

магістра для вступу до ад’юнктури. 

Беручи до уваги, що процедура вступу до аспірантури та 

докторантури суттєво відрізняється між собою, доцільніше було 

б розділити правила на два документа: Правила прийому до 

аспірантури (ад’юнктури), та Правила прийому до 

докторантури.  

Враховуючи вищезазначене, викликає сумнів правомірність 

дотримання конкурсу приймальною комісією щодо вступу до 

аспірантури та докторантури. 
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України» Наказ 

МВС України 

від 28.11.2017 

№ 963, 

зареєстрований 

в Міністерстві 

юстиції України 

19 грудня 2017 

р. за № 

1534/31402   

  П. 5.6 

П. 5.7 

Під час попередньої перевірки не дотримано термінів 

повідомлення вступника про рішення приймальної комісії та 

зарахування. Правилами прийому до аспірантури ОДУВС ця 

позиція не відмінена, але її виконання не можливо оцінити, т. як 

відомості з Приймальної комісії з цього питання не надавалися.  

8.5.6 Постанова 

№1187 від 30 

грудня 2015 

року. Постанова 

Про 

затвердження 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності 

закладів освіти  

Правила 

прийому до 

ОДУВС  

П.18  

 

 

 

 

 

 

П.12 

Зауваження, щодо відсутності інформації про навчально-

методичне та інформаційне забезпечення закладу освіти згідно з 

ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, що 

були виявлені наступною комісією частково усунено. 

Встановлено відсутність комплексних контрольних робіт, за 

поясненнями закладу, для аспірантів розроблені індивідуальні 

завдання. 

Разом з тим, на сайті університету не має освітньо-наукової 

програми третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 

081 Право. 

8.5.7 Постанова 

№1187 від 30 

грудня 2015 

року. Постанова 

Про 

затвердження 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності 

закладів освіти  

 Зауваження,  щодо оформлення навчальних комплексів в 

частині навчальних та робочих програм виявлених під час 

попереднього заходу усунені. Разом з тим, розглянуті 

нормативні дисципліни «Соціальна філософія» та «Методологія 

наукового пізнання» не мають у навчально-методичному 

комплексі дисципліни комплексної контрольної роботи. За 

поясненням завідувача кафедрою філософії і соціально-

гуманітарних дисциплін для аспірантів передбачені 

індивідуальні завдання, теми яких містяться у робочих 

програмах.  

8.5.8 Закон України 

«Про вищу 

освіту» 

п.4 ст10 Порушення, виявлене під час попереднього заходу у 

частині порушення строків навчання здобувачів ступеня доктора 

філософії усунено. 

8.5.9 «Порядок 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії та 

доктора наук у 

науково-

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час перевірки встановлено наступне.  

Структурним підрозділом докторантури та аспірантури 

розроблене «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук в ОДУВС», схвалене 

Вченою радою ОДУВС 31.01.2017 р. протокол №8.  Положення, 

яким у своїй роботі керується структурний підрозділ 

докторантури застаріле, т. як наказ МВС України від 

02.12.2013р. № 1177 «Про затвердження інструкції про 
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дослідних 

установах, що 

належать до 

сфери 

управління 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України, 

та вищих 

навчальних 

закладах зі 

специфічними 

умовами 

навчання, які 

здійснюють 

підготовку 

кадрів для 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України і 

Національної 

поліції 

України» Наказ 

МВС України 

від 28.11.2017 

№ 963, 

зареєстрований 

в Міністерстві 

юстиції України 

19 грудня 2017 

р. за № 

1534/31402   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1 – 

П.12 

Розділу ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6  

Розділу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.20 

 

організацію науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих 

навчальних закладах та науково-дослідних установах 

Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у 

міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 

2153/24685,  на який є посилання у тексті п. 1.1 Розділу 1 

Загальних положень втратив чинність. В результаті, Положення 

не включає особливості з організації підготовки за державним 

замовленням, зокрема, п. 10 визначається, що тематика 

дисертаційних досліджень, підготовка яких здійснюється за 

держзамовленням, погоджується державним секретарем МВС та 

має враховувати пріоритетні напрями наукових досліджень  

МВС України.  

У розділі І необхідно було б урахувати вимоги «Порядку 

добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до 

ВНЗ із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для МВС, поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України», 

затвердженого наказом МВС України від 15 квітня 2016 року № 

315, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 

2016 року за № 668/28798.  

 П.2.5 Положення визначає перелік документів для 

вступників до аспірантури і докторантури, в якому, зокрема, 

вказані посвідчення про складання кандидатських іспитів 

(можливість їх надання до приймальної комісії дійсно входить 

до переліку документів, відповідно до «Порядку добору, 

направлення…» Наказ № 315), однак суперечить  Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у ВНЗ, затвердженого Постановою КМУ 

23.03.2016 №216 та «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-

дослідних установах, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних 

закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 

Національної поліції України» Наказ МВС України від 

28.11.2017 № 963, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 19 грудня 2017 р. за № 1534/31402, але ця вимога не 

відноситься до вступників до докторантури. 

Також, особа, яка подає диплом, виданий іноземним ВНЗ, 

допускається до вступних випробувань при прийнятті вченою 

радою рішення про визнання його диплому, а не Свідоцтва про 

визнання іноземного документа, як зазначено у Положенні.  

П. 3.2.1 Вступні випробування (заслуховування) до 

докторантури і аспірантури проводиться предметними 

комісіями. Згідно Положенням, вступні випробування 

предметними комісіями проводяться тільки для аспірантів, для 

докторантів – це заслуховування на кафедрах та вченій раді 

університету, яка вирішує питання щодо вступу до 

докторантури.  

Не передбачене Положенням і Вага бала з кожного 

вступного випробування під час визначення результатів 

конкурсу зі вступу до аспірантури. 

У п.5.3.3 розділу 5 Підготовка ЗВОСДФ незрозумілим є 

вислів: Відповідальність за коректне внесення змін до 
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Порядок 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії та 

доктора наук у 

ВНЗ (наукових 

установах), 

затвердженого 

Постанова КМУ 

23.03.2016 

№216  від 29 

квітня 2015 р. 

№ 266  

 

 

 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 29 

квітня 2015 р. 

№ 266 “Про 

затвердження 

переліку 

галузей знань і 

спеціальностей, 

за якими 

здійснюється 

підготовка 

здобувачів 

вищої освіти”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 37, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

індивідуального навчального плану покладається на наукового 

керівника, а також п.5.3.4 та 5.5 - Індивідуальний план з 

відповідними відмітками надається для перевірки 2 рази в рік до 

докторантури та аспірантури.   

По перше, внесення змін до індивідуального плану 

аспіранта потребує розгляд та затвердження Вченою радою. 

Крім того, у Положенні є посилання на Постанову Кабінету 

Міністрів України №309 від 01.03.1999р. «Про затвердження 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів», але не прописані вимоги, що стосується, наприклад, 

складання кандидатських іспитів. Також відсутнє Положення 

про порядок складання кандидатських іспитів. 

Суттєвим є порушення щодо правочинності роботи 

докторантури. Відповідно вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук, докторантура відкривається за рішенням вченої ради 

вищого навчального закладу, та затверджується наказом 

керівника за умови наявності трьох штатних працівників – 

докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.  

Підготовка в докторантурі здійснюється за науковою програмою 

спеціальності. 

З сайту університету встановлено, що до сьогоднішнього 

дня  докторантура ОДУВС функціонує за шифрами, що 

втратили чинність, зокрема, надані відомості про 

функціонування докторантури за наступними спеціальностями: 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (рішення Атестаційної колегії МОН від 

21.05.2009 р. № 555); 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність(рішення 

Атестаційної колегії МОН від 29.03.2012 №337); 

19.00.06 – юридична психологія (рішення Атестаційної 

колегії МОН від 30.11.2012 №1349). 

На сьогодні в ОДУВС не приймалося рішенням Вченої ради 

щодо відкриття докторантури за спеціальністю 081 Право,    

Відповідно до протоколу № 12 від 27 червня 2018 року 

вирішено відкрити докторантуру за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право, тобто, за старим переліком галузей знань, який на 

сьогоднішній день втратив чинність.   

Ніяких документів, відповідно до вимог  Постанови КМУ 

23.03.2016 №216  від 29 квітня 2015 р. № 266 щодо відкриття 

докторантури не існує. Не відомий і склад науковців, що будуть 

забезпечувати підготовку докторантів, однією із основних умов 

якої є наявність 3 штатних співробітників ОДУВС, докторів 

наук за спеціальністю, або суміжною спеціальністю. Наукової 

програми, відповідно до якої ОДУВС може здійснювати 

підготовку докторантів, не існує, проте Університет, звісно, 

володіє достатнім науковим потенціалом для підготовки 

здобувачів ступеня докторів наук на  науковому рівні вищої 

освіти.  

Однак, у 2018 році до докторантури Університету було 

зараховано докторантом Іскандерова Ельчин Фірдовсі-огли 

(науковий консультант – Погорецький М.А.), за спеціальністю 
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П.38, п.42 

 

081 «Право» (Витяг з протоколу Вченої ради №1 від 

03.10.2018р, наказ про зарахування до докторантури №423 від 

03.10.2018)., яка, фактично, не відкрита у ОДУВС. 

Не виконана умова чинного законодавства і про 

призначення докторанту наукового консультанта, т. як  

науковий консультант призначається лише з числа штатних 

співробітників ОДУВС. За представленою Довідкою 

навантаження, станом на 12.03.2019 р., докторанту Іскандерову 

Ельчину Фірдовсі – огли науковим консультантом призначений 

завідувач кафедрою правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка,  д.ю.н., 

проф. Погорецький М.А., який, звісно,  не є штатним 

співробітником ОДУВС.  

Такі ж зауваження виникають і до керівництва аспірантами 

та ад’юнктами. Всього виявлено 11 наукових керівників 

аспірантів, які не входять до групи забезпечення спеціальності 

081 Право (на яку отриманою ліцензією про провадження 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти), та не є штатними співробітниками університету.   

Виходячи з цього, також не зрозуміло, яким чином 

виконується пункт 42 Постанови де вказано, що на здійснення 

наукового керівництва/консультування відводиться щороку 50 

академічних годин навантаження на одного аспіранта/ 

докторанта, що сумарно складає 600 годин. 

8.5. 

10 

  Положення 

про приймальну 

комісію вищого 

навчального 

закладу 

затверджено 

Наказ  

Міністерства 

освіти  

і науки України 

15.10.2015  № 

1085 

Зареєстровано в 

Міністерстві  

юстиції 

України  

04 листопада 

2015 р.  

за № 1353/27798 

  

 Під час попередньої перевірки були виявлені листи 

письмової відповіді вступників до ад’юнктури  без вказаного 

часу початку іспиту та його закінчення, без виставленої оцінки 

за іспит.  

На вимогу комісії протоколи засідань, рейтингові списки з 

приймальної комісії до аспірантури за 2017 та 2018 рік не 

надавалися, тому оцінити усунення недоліків неможливо.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9#n9
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   Під час попередньої перевірки встановлено, що на заочну 

форму навчання за державним  замовленням зараховано на  4 

особи більше. Для перевірки комісії надано накази про 

зарахування (Наказ № 289 від 06.08.2018р та № 288 від 

06.08.2018р. про зарахування адюнктів та Наказ №423 від 

03.10.2018 року про зарахування докторантом) на підставі 

рішення Приймальної комісії від 04.08.2018 р., протокол №18. 

Виконано держзамовленя, відповідно до Наказу МВС № 184 від 

22.06.2016  та Наказу МВС № 604 від 13.07.2018.  Бюджетних 

місць до аспірантури  надійшло 3 на денну форму підготовки та 

6 – на заочну. До докторантури надано 2 місця, вступив 1 

докторант за контрактом. 

8.5. 

11 

«Умови 

прийому  на 

навчання до 

вищих 

навчальних 

закладів 

України в 2016 

році» Наказ 

1085 від 

15.10.2016 р. 

 

«Правила 

організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів…»  

 

Положення про 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії та 

доктора наук в 

Одеському 

державному 

університету 

внутрішніх 

справ 

П 8 

 

 

 

При перевірці особових справ вступників до аспірантури 

виявлено не завірені копії документів приймальною комісією. 
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  Розділ 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 5.7 

Розділу 5 

Під час перевірк, встановлено, що особові справи 

аспірантів, ад’юнктів ведуться неналежним чином. В особових 

справах аспірантів та ад’юнктів відсутні індивідуальні навчальні 

плани та індивідуальні плани наукової роботи.  Також відсутні 

відомості про піврічні звіти аспірантів, та річні атестації 

науковим керівником та кафедрою. Не можливо дізнатися, чи 

проходить сесія у аспірантів, т. як у навчальному плані не 

проставлені оцінки, за поясненням т.в.о. докторантурою та 

аспірантурою ці документи знаходяться у аспірантів, або на 

кафедрах.  

Дійсно, перевірка кафедр Оперативно-розшукової 

діяльності та Кримінального права та криміналістики показала 

наявність звітування аспірантів та докторантів, але розпорошена 

по кафедрам часткова інформація не дає можливість об’єктивно 

оцінити проходження піврічних  та річних атестації здобувачами 

ступеня доктора філософії.  

В той же час п.5.7 Положення ОДУВС сказано, що 

відповідно до графіка заслуховувань аспірант, двічі на рік, звітує 

на засіданні кафедри та протягом тижня надає до відділу 

докторантури та аспірантури ОДУВС витяг з протоколу 

засідання кафедри та другий екземпляр звіту, який зберігається в 

особовій справі здобувача.  

Не має в наявності і звітів з педагогічної практики 

аспірантів. 

Таким чином, за відсутності в особових справах аспірантів 

документів з їх атестації неможливо зробити висновок про 

ступінь виконання особою освітньо-наукової програми, зокрема, 

індивідуального навчального та наукового плану спеціальності, 

та правочинності переводу аспірантів з курсу на курс. 

8.5. 

12 

Національний 

класифікатор 

України 

Класифікатор 

професій ДК 

003:2010, 

Довідник 

кваліфікацій-

них 

характеристик 

професій 

працівників 

 Зауваження, щодо відсутності посадових інструкцій 

завідувача та фахівця  докторантури та аспірантури ОДУВС та 

їх невідповіднісь чинному законодавству усунуто. 
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8.5. 

13 

Інструкція про 

порядок 

ведення 

трудових 

книжок 

працівників, 

затвердженої 

наказом 

Мінпраці, 

Мінюстом і 

Мінсоцзахистом 

від 29.07.1993 р. 

№ 58  

 Під час вибіркової перевірки у особових справ аспірантів 

вичвлені трудові книжки, що суперечить правилам їх зберігання 

(зокрема, трудова книжка знаходилася в особовій справі Балабан 

Ольги Федорівни). 

 

8.5.1

4 

  Під час  перевірки виявлено не затверджений розклад 

занять на весняний. За поясненням т.в.о. докторантури і 

аспірантури розклад знаходиться на сайті у електроному 

вигляді. 

10.3 Ліцензійні 

умови 

Додаток 

13 

Зауваження щодо відсутності гуртожитку для студентів, 

які навчаються за контрактом усунено.  

9.7 Закон 

України Про 

вищу освіту 

№ 1556-VІІ 

Частина 1 

пункту 10 

статті 40 

розділу 

VІІ 

Законом визначено, що фінансовою основою 

студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою 

Радою Університетув розмірі не менше 0,5 відсотків коштів 

спеціального фонду Університету. Кошти органів 

студентського самоврядування спрямовуються на виконання 

їх завдань і повноважень, не менше як 30 відсотків 

вищезазначених коштів, мають витрачатися на підтримку 

наукової діяльності осіб, які навчаються у ВНЗ.  

Надано довідку про достатнє фінансування студенського 

самоврядування. Проте у розмові з головою студенського 

самоврядування встановлено, що студенти не мають окремої 

кімнати, обладнання тощо, за необхідності збираються в 

аудиторії. Гроші виділяються за поданням ректору вразі 

потреби, окремого кошторису немає. 

 
Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 01.07.2014 

р. № 1556-VII  

Пункт 9 

статті 40 
Зауваження шодо забезпечення належних умов для 

діяльності органів студентсько-курсантського самоврядування 

не усунено. Зокрема, не надано окреме приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечення телефонний зв‘язок, постійний 

доступ до інтернету, не відведено місце для встановлення 

інформаційних стендів, про що не укладена відповідна угода. 

11.1 Положення 

про 

практичну 

підготовку 

студентів 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх 

справ 

 

 

 

П.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент перевірки усунення недоліків щодо 

практичної підготовки студентів ЗВО встановлено, що в 

Університеті оновлено документацію про практичну 

підготовку студентів. 

Оновлено:  

- Наскрізну програму практичної підготовки слухачів та 

курсантів ОДУВС (затверджено ректором від 06.12.2016); 

- Наскрізну програму практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти ОДУВС (затверджено ректором від 05.12.2016); 

- Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти ОДУВС (затверджено наказом ОДУВС від 02.07.2018 

№236). Положення включає в себе зразки договорів з базами 

практик, зразок оформлення щоденника практики, 
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Програма 

виробничої 

практики для 

студентів 3 

курсу ОС 

«Бакалавт» за 

напрямом 

підготовки 

6.030401 

«Правознавст

во» 

 

 

 

 

 

П.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 6 

направлення на практику, календарний графік проходження 

практики, відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на 

практиці; 

- Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів 

ОДУВС (затверджено наказом ОДУВС від 30.11.2016 №350). 

Положення включає програму практики для слухачів 

(курсантів) ОДУВС, зразок оформлення щоденника практики, 

графік проходження практики; 

Наявні програми практики за їх видами: 

Програма ознайомчої практики курсантів 1-го курсу; 

Програма педагогічної практики; 

Програма навчальної практики; 

Програма виробничої практики. 

Разом з тим встановлено, що у ІІ розділі «Практична 

підготовка» навчальних планів 1, 2, 3 курсів спеціальності 081 

Право Факультету 1 зазначено 3 види практики: ознайомча (2 

тижні), навчальна (8 тижнів), стажування (12 тижнів), проте у 

V розділі «План освітнього процесу» зазначено лише 

навчальні практики (10 тижнів у 2,4,6 семестрах), об’єднавши 

ознайомчу і навчальну. У Наскрізній програмі практичної 

підготовки слухачів і курсантів, затвердженій ректором 

06.12.2016, такий вид практики як ознайомча визначений як 

окремий, у Положенні про практичну підготовку слухачів та 

курсантів ОДУВС серед основних видів практики зазначено 

ознайомчу практику як окремий вид (п. 1.5.1 даного 

Положення). Згідно з навчальними планами, для ознайомчої 

практики передбачена форма контролю залік, проте у 

Положенні про практичну підготовку слухачів і курсантів 

зазначено, що «завершується ознайомча практика захистом 

результатів практики, складанням комплексного екзамену, з 

метою в подальшому допуску курсантів до самостійного 

несення служби у сфері забезпечення публічної безпеки та 

порядку». Таким чином, за однією дисципліною 

передбачається дві форми контролю: залік та комплексний 

екзамен.  

За поясненням закладу вищої освіти комплексний екзамен 

проводиться не як форма контролю ознайомчої практики, а 

як форма контролю первинної професійної підготовки 

курсантів з отриманням свідоцтва, яке долучається до їх 

особових справ. Проведення комплексного екзамену, програма 

регулюються нормативними документами МВС України. 

 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 01.07.2014 

р.  

№ 1556-VII  

Пункт 1 

статті 51 

На момент перевірки усунуто порушення п. 1 статті 51 

щодо організації проведення практичної підготовки слухачів, 

курсантів та студентів Одеського державного університету 

внутрішніх справ. Зазначено, що практична підготовка 

здобувачів вищої освіти, слухачів (курсантів) здійснюється на 

підставі оновлених документів відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту».  

Наявні договори про практику студентів Факультету 4 та 

контрактної форми навчання з Одеським науково-дослідним 

експертно-криміналістичним центром МВС України від 

12.01.2017 р. № 4/17 (термін дії до 31.08.2021), Головним 

управлінням Національної поліції в Одеській області від 

11.01.2017 р. № 3/17 (термін дії до 31.08.2021), Головним 
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територіальним управлінням юстиції в Одеській області від 

07.12.2017 (термін дії до 07.12.2022) усього 11 баз практики. 

Усунуто порушення вимоги п. 2.5 Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України (затв. 

наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 р. N 93, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 

р. за N 35) в частині невизначення номеру та назви 

спеціальності, за якими організується проведення практики. 

Для слухачів (курсантів) Положенням про практичну 

підготовку слухачів та курсантів ВНЗ МВС України, 

затвердженим наказом МВС України від 27.06.2013 №621 

передбачено проходження практики слухачами та курсантами 

у ГУМВС, УМВС, якими вони були направлені на навчання. 

Усунуто невідповідність між видами практик, зазначених 

у навчальних планах та Положеннях про практики ОДУВС. 

Так, у Положенні про практичну підготовку слухачів та 

курсантів Одеського державного університету внутрішніх 

справ (затв. наказом ОДУВС від 30.11.2016 р.№ 350) п. 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3 передбачено ознайомчу, навчальну практики та 

стажування для Факультетів 1-3. Навчальні плани підготовки 

бакалаврів спеціальностей 081 Право та 262 Правоохоронна 

діяльність передбачають ці практики.  

На усунення порушень щодо невідповідності видів 

практик, зазначених у навчальних планах підготовки магістрів 

зі спеціальностей 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність, 

та видами практик, зазначених у інших документах 

(Положенні про практчну підготовку, програмах практик та 

Наскрізній програмі практичної підготовки) встановлено, що 

для магістрів Факультету 4 передбачено такий вид практики 

як науково-педагогічна, яка зазначена у навчальних планах та 

нормативних документах університету: Положенні про 

практичну підготовку здобувачів вищої освіти Одеського 

державного університету внутрішніх справ (затв. наказом 

ОДУВС від 02.07.2018 р.№ 236) та Наскрізній програмі 

практичної підготовки студентів ОДУВС (затверджено 

ректором від 06.12.2016).  

Разом з тим встановлено, що у Положенні про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти зазначено ще один вид 

практики – науково-управлінська, проте ні у Наскрізній 

програмі практичної підготовки студентів ОДУВС, ні у 

навчальних планах такий вид практики не зазначено. 

12.6 Наказ 

Міністерства 

юстиції 

України від 

17 квітня 2012 

р. за N 

571/20884 

 

 Під час попереднього заходу державного нагляду 

(контролю) мало місце зауваження про те, що зведена 

номенклатура справ структурних підрозділів ОДУВС на 2016 

рік не відповідає наказу Міністерства юстиції України від 17 

квітня 2012 р. за N 571/20884 «Про затвердження Переліку 

типових документів, що створюються під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів», а саме, не містить пункти 

щодо строків і місця зберігання в університеті курсових та 

дипломних робіт студентів. 

Станом на момент перевірки оновлена «Зведена 

номенклатура справ», затверджена наказом ректора 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22922.html
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29.12.2018, взагалі не містить жодної інформації щодо 

термінів зберігання дипломних, курсових, контрольних чи 

модульнх робіт . Зі слів працівників кафедр, дипломні роботи 

оцінені на оцінки «відмінно» та «добре» передаються до 

бібліотеки, а роботи з оцінкою «задовільно» зберігаються на 

кафедрах; курсові роботи зберігаються «кілька років». 

12.6 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

№ 1556 

П/п. 8 п. 2 

статті 16, 

п. 6 статті 

69 

В університеті відсутня дієва система запобігання та 

виявлення академічного плагіату у наукових працях і 

здобувачів вищої освіти. Вибірковий аналіз дипломних робіт 

здобувачів освітніх рівнів «магістр» та «спеціаліст» свідчить 

про недостатній контроль за чітким дотриманням процедур 

визначення тем кваліфікаційних робіт, проведення їх 

рецензування та оцінювання (захисту). Встановлено, що 

передбачена Положенням щодо процедури перевірки в 

Одеському державному університеті внутрішніх справ 

текстових документів на наявність плагіату здійснена з 

порушенням встановленого порядку. Зокрема відсутні (зі слів 

завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін доц. 

Кострицького І.Л.), передбачені п. 3.3. Положення, звіти 

подібності, перевірених на плагіат робіт (п. 3.3. Після 

перевірки комп’ютерною системою для кожної роботи 

готується звіт подібності.). У Положенні не вказано засоби, 

у тому числі технічні, за допомогою яких здійснюється 

перевірка. Тексти магістерських робіт не містять декларації 

здобувачів вищої освіти про те, що вони розуміють і 

підтримують політику закладу із академічної доброчесності, 

не користувалися недозволеною допомогою під час 

підготовки цієї роботи, а використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело (додаток 2 до Листа МОН № 1/9-650 від 23.10.18 

року). 

Мають місце випадки порушення або недотримання 

чинного Положення про кваліфікаційні роботи Одеського 

державного університету внутрішніх справ (схвалене Вченою 

радою (протокол № 6 від 27.12.2016 р.), зокрема: 

1.Не відповідає за обсягом основного тексту дипломної 

роботи (90-100 сторінок тексту (130-180 тис. знаків) робота 

студенки Антонової А. Л. Місцеві податки в Україні: історія 

та сучасність//наук. керівни Пальшков К. Є. – 75 стор.; 

2. Порушено вимогу щодо недопущення співпадіння назв 

роботи та назви розділу. Наприклад, у роботах студ. Юрченка 

К. П. «Земельні сервітути в системі обмежень прав на землю» 

розділ 2.1, ст. 49 (наук. керівник Григорецька І. І.), студ. 

Когутенко К. І. «Правова охорона інформаційних 

правовідносин» розділ 2.1, стор. 51 ( наук. керівник Форос Г. 

В.), студ. Яким В. В. «Павові та організаційні засади протидії 

кіберзлочинності» розділ 2, стор. 38 (наук. керівник Пядишев 

В. Г.). 

3. окремі роботи не відповідають вимогам щоо кількості 

першоджерел. Наприклад, робота студентки Калюжної Є.С. 

«Основи організації профілактичної роботи по запобіганню 

правопорушень неповолітніх. Всього 67 джерел, за вимги 80-

100. Наук. керівник Саакян М. Б. 

3. Рецензії на кваліфікаційні роботи не завжди 
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відповідають вимогам, що визначені Положення про 

кваліфікаційні роботи, оскільки мають поверхневий характер, 

здебільше виконуються формально. Найпоширенішим 

недоліком рецензій є відсутність конкретних зауважень до 

змісту роботи, оцінки самостійного характеру кваліфікаційної 

роботи. Перелік позитивних характеристик роботи 

формальний, часто включає просте цитування назв розділів.  

4. В університеті існує усталена практика зберігання на 

кафедрах кваліфікаційних робіт захищенних з оцінкою 

«задовільно». До бібліотеки передаються лише роботи, які 

оцінені на «добре» та «відмінно». 

5. В Положенні про кваліфікаційні роботи відсутні чіткі 

критерії оцінювання квалифікаційних робіт, які оцінюються 

за чотирьохбальною системою: "відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно". Вказано лише, про те, що 

результати атестації оцінюються за прийнятою в університеті 

системою оцінювання знань. Проте, мають загальний 

характер та не деталізовані відносно виставлення відповідної 

кількості балів при оцінюванні (захисті) кваліфікаційної 

роботи, коли рівнобіжно оцінці за чотирьохбальною системою 

застосовується 100-бальна. Відтак взагалі неможливо 

визначити порядок та критерії виставлення оцінок на захисті 

кваліфікаційних робіт. 

6. В поданнях голові комісії щодо захисту дипломних 

робіт студентами факультету №4 відсутня інформація щодо 

успішності за національною шкалою а шкалою ЕСТS. 

12.8.

1 

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

від 01.07.2014 

р.  

№ 1556-VII 

Стаття 6,  

пункт 1 

статті 56 

Під час аналізу протоколів засідання екзаменаційних комісій з 

атестації здобувачів вищої освіти виявлено окремі зауваження  

Наприклад, у окремих протоколах засідань екзаменаційної 

комісії (2017, 2018 років) не заповнено розділи щодо повноти 

відповіді студентів, що унеможливлює визначення 

об’єктивності виставлених екзаменаційних оцінок. 

2. У протоколах екзаменаціної комісії від 12.06.2018 №8, 

13.06.2018 №9, 14.06.2018 №10 з дисципліни фізична 

підготовка не зазначено приізвище і підпис глови комісі. Як 

стало зрозумілим з наказу про призначення екзаменаційної 

комісії, функцію Голови комісії виконував заступник, проте в 

протоколі це не зазначено. Такі ж недоліки і в протоколах 

№11-15 з дисципліни Кримінальний процес, оперативно-

розшукова діяльність, криміналістика, в семи протоках з 

дисципліни теорія держави і права, протоколах №11-25 

екзаменаційної комісії №4 щодо складання комплексного 

іспиту, а також в протоколі від 24.05.2018 №10 взагалі не 

вказано дисципліну з якої студенти складали державний 

іспит. 

3. Аналіз змісту звітів голів екзаменаційних комісій за 2018 та 

2018 роки вказує на формальний та поверхневий характер, 

відсутність в окремих звітах ґрунтовних узагальнень роботи 

комісій, висловлення пропозицій щодо поліпшення якості 

підготовки фахівців, а також усунення недоліків в організації 

проведення екзаменів і захисту дипломних робіт . 

12.9   Вибірково проаналізовано курсові роботи. Встановлено 

наступні зауваження. Всупереч вимогам методичних 

рекомендацій щодо написання та захисту курсових робіт з 
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навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (ст.24) на 

титульному аркуші курсових робіт студентки Алдуштної 

Ірини, Шумських В. Р. відсутня інформація щодо кафедри, 

спеціальності, рецензента, підписів членів комісії (остання 

робота взагалі ніяк не оцінена, керівник Бабенко А. М.). На 

аркуші рецензії відсутня інформація щодо дати допуску до 

захисту, дати захисту роботи, підпису другого члена комісії. 

Аналогічні зауваження до рецензій на роботи Солошенка С. 

С., Годжі І. І., Козубової Н. М., Анін І. М. та інш. 

Курсові роботи Погорілець Є. О., Шумських В. Р., 

Асєєврї В. О. не відповідають вимогам щодо обсягу роботи 

(ст. 16 вищезазначених рекомендацій). 

Журнали реєстрації курсових робіт заповнені не повнстю. 

Наприклад, на кафедрі теорії та історії держави і права не 

заповнюється колонка відведена для інформації щодо назви 

дисципліни, спеціальності, не вказано номер індивідуального 

плану, а також не заповнені колонки 11-13 щодо результатів 

захисту. 

15.6 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

Положення 

про ректорат 

Одеського 

державного 

університету 

внутрішніх 

справ 

Частина 

1,5 Стаття 

40  

 

 

Пункт 1.3 

 

У чинному Статуті ОДУВС не передбачено порядку 

створення та затвердження положення про робочі та дорадчі 

органи. Персональний склад ректорату затверджено грифом 

затвердження ректора ОДУВС 13.01.2017. Положення про 

ректорат затведжено до нової редакції Статуту ОДУВС.  

До складу ректорату ОДУВС включені представники 

студентського самоврядування, а саме Качевський А.О. та 

Русавський В. О. 

Зауваження щодо складу ректорату, виявлене під час 

попереднього заходу державного нагляду, контролю, усунено.  

15.8 Закон 

України «Про 

вищу освіту», 

Наказ МОН 

від 15.07.96 

№245 Про 

затвердження 

Положення 

про порядок 

переведення, 

відрахування 

та поновлення 

студентів 

вищих 

закладів 

освіти 

Стаття 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази з особового складу ОДУВС виконуються та 

реєструються вчасно. 

Зауваження щодо вчасного оформлення наказів по 

особовому складу, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено.  

 

15.8

.1 

КЗпП України 

 

 

  

Стаття  

29 

 

 

До початку роботи за укладеним трудовим довором 

працівники не були проінструктовані вступним інструктажем 

з питань охорони праці. Так, у Журналі реєстрації інструктажу 

з охорони праці відсутні записи про інструктаж Павлюк Х. Т. 

(наказ від 04.03.2019 № 64 о\с), Савченко В. А. (наказ від 

04.03.2019 № 64 о\с), Ахмедова Е. Р. (наказ від 18.02.2019 № 

47 о\с), Балтовського О. А. (наказ від 18.02.2019 № 47 о\с), 

Бєлоусова В. В. (наказ від 18.02.2019 № 47 о\с). В 

Університеті відсутний взаємозв’язок за посадами відділу 

кадрового забезпечення та інспекторів з охорони праці, 
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техніки безпеки, протипожежної безпеки. 

Зауваження щодо вчасного, проходження вступного 

інструктажу з питань охорони праці, техніки безпеки, 

протипожежної безпеки, виявлене під час попереднього 

заходу державного нагляду, контролю, не усунено.  

 Стаття 47 При вібірковій перевірці книги обліку руху трудових 

книжок запис про видачу трудової книжки, підписи 

звільнених проставлені. Зауваження щодо дотримання даних 

вимог, виявлене під час попереднього заходу державного 

нагляду, контролю, усунено.  

15.8

.2 

Інструкція про 

порядок 

ведення тру-

дових книжок 

працівників, 

затвердженої 

наказом Мін-

праці, Мін-

юстом і Мін-

соцзахистом 

від 29.07.1993 

р. № 58  

Підпункт 

2.12 

пункту 

2.13 

пункту 2  

«Особова картка працівника» П-2 має вестися на всіх без 

виключення підприємствах, у закладах, установах і 

організаціях. Якщо працівник працює в Університеті і за 

основним місцем роботи, і за внутрішнім сумісництвом, то 

працівники відділу кадрового забезпечення мають оформити 

для нього дві особові картки — за кожним місцем роботи 

окремо, так як це два різних трудових договора. Це документ 

довготривалого зберігання (75 років). 

На сумісників, що працюють за сумісництвом, не 

ведеться окремо особова картка форми П-2. При заведенні 

особової картки працівника потрібна ще його фотографія, 

оскільки у формі особової картки відведено для неї відповідне 

місце. Зокрема, відсутні фото Пащенко О. М., Надибської О. 

Я., Кострицького І. Л., Ярмакі Х. П. 

Зауваження щодо ведення особової картки форми П-2 та 

ознайомлення під розпис в особистій картці форми П-2, 

виявлене під час попереднього заходу державного нагляду, 

контролю, усунено частково. Зокрема, відсутні підписи в 

картках працівників Аносєнкова А. А., Кузьменка Ю. В., 

Болтовського О. А. по останньому призначенню, відповідно 

працівники не ознайомлені з записом у трудових книжках.  

15.8

.3 

Закон 

України «Про 

відпустки» 

 

КЗпП України 

 

Закон 

України «Про 

Національну 

поліцію» 

Стаття 21 

 

 

Стаття 

115 

 

 

 

Стаття 

92,93,94 

Зауваження щодо надання щорічних відпусток, виявлене 

під час попереднього заходу державного нагляду, контролю, 

усунено частково, так як ця норма не завжди виконується. А 

саме в Університеті є накази щодо надання щорічних 

відпусток день у день і навіть значно пізніше дати початку 

відпустки, що штучно унеможливлює вчасну виплату 

заробітної плати працівникам - за три дні до початку 

відпустки не проводиться виплата заробітної плати та 

відпускних. Наприклад, наказом від 11.06.2018 №123 о/с було 

надано щорічну відпустку Бааджи Н. А. з 06.06.2018, 

Ігнатовській Р. В. з 08.06.2018; наказом від 04.01.2019 №2 о/с 

Соколу Р. С. з 03.01.2019, наказом від 04.02.2019 №30 о/с 

Гритенко О. А. з 04.02.2019, Артемовій Л. В. з 28.01.2019, 

Константіновій С. П. з 28.01.2019. 

15.8

.4 

 «Правила 

організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів… 

»від 18.06.2015  

 № 1000/5 

Інструкція з 

Частина 8 

Пункт 10 

Розділ ІІ 

 

Частина 

11 Пункт 

9 

Розділ ІІ 

 

Зауваження щодо відсутності печатки відділу кадрів 

Університету на копіях усіх документів у справах 

працівників, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено частково. При 

вибірковій перевірці особових справ працівників було 

виявлено незавірені документи, які засвідчують особу та 

документи про освіту, наукові ступні та вчені звання, що 

долучались до особової справи після попереднього заходу 

державного нагляду, контролю в Університеті. 
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оформлення 

документів 

усистемі МВС 

затверджене 

наказом МВС 

від 27.07.2012 

№ 650. 

Порядок 

формування та 

ведення 

особових справ 

поліцейських 

затвердженої 

наказом МВС  
від 12.05.2016 № 

377 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 

2.26, 

Додаток 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 4 

пункт 1 

розділ 2 

Зауваження щодо дотримання вимог до оформлення 

наказів по особовому складу, виявлене під час попереднього 

заходу державного нагляду, контролю, усунено.  

Але з наказами по особовому складу, згадані у наказах 

особи так і не ознайомлюються з проставленням свого 

підпису і дати ознайомлення. Зауваження не усунено. 

 

 

 

Витяги з наказів по особовому складу у справах 

працівників, у тому числі поліцейських, відсутні. 

 

15.8

.5 

Національний 

класифікатор 

України 

Класифікатор 

професій ДК 

003:2010, 

Довідник 

кваліфікаційни

х характери-

стик професій 

працівників 

 При вибірковому аналізі посадові інструкції не всі 

відповідають вимогам Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Наприклад, структура 

посадових інструкцій завідувачів кафедрами, проректорів 

ОДУВС, вченого секретаря складаються лише з 5 пунктів, 

однак вимогами передбачено наявність 7 пунктів. А саме, 

відсутні пункти відповідальність та взаємовідносини за 

посадою.  

Зауваження щодо приведення посадових інструкцій 

відповідно до вимог, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено частково.  

15.8

.6 

КЗпП України, 

Постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 17 

червня 2015 

року №413 

«Про порядок 

повідомлення 

Державнії 

фіскальній 

службі та її 

територіальни

м органам про 

прийня-ття 

працівни-ка на 

роботу» 

Наказ N 43 від 

28.06.93 

Міністерства 

праці Украї-ни, 

Міністер-ства 

Стаття 24 

 

Працівник допускається до роботи після укладання 

трудового договору оформленого наказом. Відповідні служби 

Університету подають повідомлення про працевлаштування 

до початку роботи працівника за укладеним трудовим 

договором у Державну фіскальну службу.  

Зауваження, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено. 
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юстиції, 

Міністерства 

фінансів 

«Про затвер-

дження 

Положення про 

умови роботи за 

сумісництвом 

працівників 

державних 

підприємств, 

установ і 

організацій» 

15.8.

7 

КЗпП  

Довідник ква-

ліфікаційних 

характерритик 

професій 

працівників 

Стаття 29 

 

 

 

Всупереч чинному законодавству посадова інструкція 

надається працівнику під підпис із зазначенням прізвища та 

ініціалів, але дата ознайомлення не завжди проставляється. 

Наприклад у проректорів ОДУВС.  

У посадових інструкціях декана факультету та 

завідувачів кафедрами дата ознайомлення, прізвища та 

ініціали, підпис проставлені.  

Зауваження, виявлене під час попереднього заходу 

державного нагляду, контролю, усунено частково 

15.8.

9 

Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

№ 1556 

Частина 3 

статті 39 

 

    Під час попередньої перевірки виявлено систематичне 

порушення частини 3 статті 39 ЗУ № 1556-VII –статутного 

складу Конференції трудового колективу.  

Комісії не надано затвердженого кількісного та якісного 

складу Конференції трудового колективу, тому неможливо 

встановити норми представництва та  правомочність складу. 

За результатами аналізу протоколів засідань Конференції 

трудового колективу встановлено, що в порядку денному не 

виносилося питання про проект Статуту ОДУВС, а 

виносилося питання лише про зміни до Статуту, про що у 

додатках є Довідка. Проект Статуту не розглядався 

Конференцією трудового колективу і в додатках до протоколу 

№2 від 29.08.2017 р. він відсутній.  

15.9 Закон 

України «Про 

вищу освіту»  

Частина 3 

статті 39 

 

Під час попередньої перевірки встановлено порушення – 

відсутність розробленого Положення про Конференцію 

трудового колективу. Порушення усунуте, Положення  на 

даний час розроблене, але на титульній сторінці відсутній 

підпис ректора та печатка установи. 

15.1

3 

ЗУ «Про 

вищу освіту» 

Наказ 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України  

від 14 лютого 

2008 року № 

62 

Статут 

ОДУВС 

Положення 

про вчену 

раду ОДУВС 

Частини  

1,3 

статті 36 

 

Пункт 

4.6.1 

підрозділ

у 4.6  

Розділу 4 

Зауваження, виявлене під час попередньої перевірки щодо 

обрання голови Вченої ради не виправлені.   



78 

 

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно керівником 

суб’єкта господарювання та/або уповноваженими ним особами  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ОСІБ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПЕРЕВІРКУ 

№ 

з/п 

Питання, що підлягають контролю з 

боку суб’єкта господарювання 

Та

к
1
 

Ні
2
 НВ

3
 Нормативне обґрунтування 

1 Про проведення планової перевірки суб’єкт 

господарювання письмово повідомлений не пізніш 

як за 10 календарних днів до її початку 

  +
 

Абзац перший частини четвертої 

статті 5 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності» (далі - Закон) 

15.14 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

 

Частини 

3, 4 

статті 36 

 

Зауваження щодо порушення кількісного та якісного 

складу Вченої ради, виявлене під час попередньої перевірки 

не виправлено. Під час перевірки встановлено порушення 

норми рівномірного представництва від осіб, що навчаються в 

університеті. Від 1 та 2 факультетів у складі Вченої ради 

представники відсутні. До складу Вченої ради не входить 

голова профспілки студентів та аспірантів. 

15.15 Закон 

України «Про 

вищу освіту» 

Положення 

про вчену 

раду ОДУВС 

Стаття 36 

 

 

 

Під час попередньої перевірки виявлено відсутність 

розміщення Порядку денного чергових засідань Вченої ради. 

Зауваження частково усунуте, разом з тим, встановлено, що за 

лютий 2019 року Порядок денний  відсутній. 

15.16 Закон України 

«Про вищу 

освіту» 

Положення 

про вчену раду 

ОДУВС 

Положення 

про 

спеціалізовану 

вчену раду, 

затверджене 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

України 

14.09.2011 р.  

№ 1059 зі 

змінами, 

внесеними 

згідно з 

Наказом 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

№ 270 від 

12.03.2012 р.  

Частина 2 

статті 36; 

частина11 

статті 40 

 

     Під час попередньої перевірки Планів роботи вченої ради 

висунуте зауваження щодо конкретизації дат засідання. 

Зауваження не усунене, дати засідань вченої ради не 

вказуються. 

    Зауваження щодо звітування спеціалізованих вчених рад за 

календарний рік, не усунене. 

             Аналіз Планів роботи вченої ради університету на 

навчальні роки:  2017-2018; 2018-2019 засвідчив, що: 

- жодного разу не був запланований розгляд та аналіз 

результатів ректорського контролю знань на засіданнях 

вченої ради університету всупереч пункту 3.4 Розділу 3 

власного Положення про ректорський контроль рівня 

знань курсантів, студентів та слухачів в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ. Зауваження 

щодо результатів ректорського контролю знань, що уже 

було виявлено під час попереднього контролю, не усунене. 
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2 Посвідчення (направлення) на перевірку та 

службові посвідчення, що засвідчують особи 

перевіряючих, пред’явлено 

+   Частина п’ята статті 7,  

стаття 10 Закону  

 

3 Копію посвідчення (направлення) на перевірку 

надано 

+   Частина п’ята статті 7,  

стаття 10 Закону  

4 Перед початком здійснення перевірки 

перевіряючими внесено запис про перевірку до 

відповідного журналу суб’єкта господарювання 

(за його наявності) 

+   

Частина дванадцята статті 4 Закону  

 

5 Під час позапланової перевірки з'ясовувалися 

лише ті питання, необхідність перевірки яких 

стала підставою для її здійснення. У посвідченні 

(направленні) на здійснення позапланової 

перевірки зазначені питання, що є підставами для 

здійснення такої перевірки 

+   Абзац восьмий частини першої 

статті 6 Закону  

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

№ 

з/п 
Опис пояснень, зауважень або заперечень 

  
 Пояснення викладені у відповідних розділах акта 

 Ректор Одеського державного університету 

внутрішніх справ І. П. Катеринчук 

 

Цей Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких надано під підпис про 

отримання керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в 

Державній інспекції навчальних закладів України. 
 

ПІДПИСИ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ 

Голова комісії: 

 

Начальник відділу контролю за 

діяльністю закладів вищої 

освіти Державної служби 

якості освіти України 

    

 

 

 

 

ОЛІЙНИК Леся Володимирівна 
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Члени комісії: 

 

Начальник відділу кадрів 

Полтавської державної 

аграрної академії  

 

    

 

 

 

ОВЧАРУК  

Олена Михайлівна 

 
 (ПІДПИС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завідувач кафедри археології, 

етнології та краєзнавчо-

туристичної роботи 

Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка 

    

 

ОСТРЯНКО  

Андрій Миколайович  

 

 (посада) 

Завідувач відділу забезпечення 

якості вищої освіти Навчально-

наукового центру організації 

освітнього процесу 

Університету державної 

фіскальної служби України 

  
 (підпис)

   

ФУРМАНЮК  

Валентина Федорівна 
  

(посада) 

Завідувач відділу аспірантури 

Херсонського національного 

технічного університету 

  
(підпис)

   

КУЛІШ  

Ірина Миколаївна 
 

 
(посада) 

Заступник відповідального 

секретаря Приймальної комісії, 

старший викладач кафедри 

садівництва, виноградарства, 

біології та хімії Одеського 

державного аграрного 

університету
 

 (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

БЕЛЬДІЙ Марія Григорівна 

(посада) 

 
  

  
(підпис)

   

 

 

Керівник суб’єкта господарювання та/або уповноважені ним особи, треті особи: 

 

 
Ректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ  

    

 

 

КАТЕРИНЧУК Іван Петрович  
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Примірник цього Акта перевірки на____ сторінках отримано 20.03.2019 

 
Ректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

    

 

КАТЕРИНЧУК Іван Петрович  
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

 

Відмітка про відмову від підписання цього Акта перевірки керівником суб’єкта 

господарювання та/або уповноваженими ним особами, третіми особами: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
1
 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. 

2
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє. 

3
 «НВ» – не вимагається від суб’єкта господарювання, що перевіряється / осіб, що здійснюють 

перевірку. 
4
 «НП» – не перевірялося у суб’єкта господарювання. 

5
 «НПА» – нормативно-правовий акт. 


