
РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК  
на освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність»  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» представляє 

собою документ, який розроблений відповідно до стандарту вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність», галузь знань 26 «Цивільна безпека».

Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

розроблено експертною групою кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права навчально-наукового інституту права і соціальних 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» за участю 

провідних фахівців-практиків.

Освітньо-професійна програма передбачає професійну підготовку 

бакалаврів правоохоронної діяльності на якісно новому рівні, здатних 

самостійно опрацьовувати велику кількість теоретичного матеріалу, 

креативно мислити та діяти, приймати виважені рішення у складних умовах 

тощо. Пріоритетом освітньо-професійної програми є поєднання здобуття 

теоретичних знань та практичних навичок, впровадження новітніх методів і 

технологій навчання. У зв’язку з цим, пропонується розглянути питання 

щодо доповнення циклу професійної підготовки такою обов’язковою 

дисципліною, як: «Спеціальна фізична підготовка».

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра правоохоронної 

діяльності побудована на принципах такого підходу, що орієнтований на 

результат в організації навчання й оцінюванні набутих знань і вмінь 

викладачем, а також до компетентісного підходу стосовно цілей навчання і 

набутих студентами компетентностей, містить як загальні традиційні блоки 

фундаментальних, так і спеціальних дисциплін, відповідно до напряму 

підготовки, а також різні види практичної підготовки.



Випускник, який успішно освоїв освітньо-професійну програму, 

отримає достатні знання та навички для роботи в правоохоронних органах. 

Відповідно його затребуваність на ринку праці може бути оцінена як висока.

У цілому освітньо-професійна програма Національного університету 

«Чернігівська політехніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» відповідає вимогам 

Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня зі 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», галузь знань 26 «Цивільна 

безпека» та може бути впроваджена в освітній процес.
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РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність»  

Чернігівського національного технологічного університету  
першого рівня вищої освіти

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері правоохоронної 

діяльності на теперішній час для України є важливим завданням. Така 

потреба викликана необхідністю захисту прав і свобод громадян в умовах 

проведення реформи правоохоронної системи.

Освітньо-професійна програма (далі -  ОПП) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» є 

документом, який розроблений відповідно до стандарту вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Метою ОПП є підготовка бакалаврів правоохоронної діяльності, які 

володіють теоретичним знаннями, практичними вміннями та навичками, 

достатніми для успішного здійснення професійної діяльності. Зокрема, 

здатні виявляти, припиняти та попереджати правові порушення, 

відновлювати порушенні права або притягувати правопорушника до 

відповідальності. Пропонується розглянути питання щодо доповнення 

циклу професійної підготовки такими обов’язковими компонентами, як: 

«Вогнева підготовка» та «Кваліфікація кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки і громадського порядку».

Загальна характеристика ОПП містить інформацію щодо кваліфікації 

випускника, обсяг у кредитах ЄКТС, предметну область. У програмі 

наведено перелік та опис загальних та спеціальних компетентностей, якими 

повинен володіти випускник у результаті освоєння зазначеної ОПП.

Послідовність вивчення дисциплін, їх перелік та обсяг відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності результатів навчання запитам потенційних 

роботодавців.

Рецензована ОПП відповідає сучасним вимогам, що дозволяє 

спрямувати зусилля викладацького складу на підготовку бакалаврів згідно з



Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010.

Отже, запропонована ОПГІ першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 

«Цивільна безпека» заслуговує на позитивну оцінку та практичне 

впровадження в освітній процес.
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лейтенант поліції
04.0б'№<и) р

Олексій Дяговець



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК  
на освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність»  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Реформа правоохоронної сфери є однією з основних реформ в Україні, 

що здійснюються в сфері державної політики. Сучасна підготовка фахівців 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» в Національному університеті 

«Чернігівська політехніка» здійснюється з урахуванням реформаційних змін у 

сфері правоохоронної діяльності та змін у суспільстві в цілому.

Представлена освітньо-професійна програма (далі -  ОПП) відповідає 

Закону України «Про вищу освіту», Національній рамці кваліфікацій, 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

галузі знань 26 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня та 

містить загальну інформацію, визначену мету, характеристику освітньої 

програми та придатність випускників до працевлаштування, основні та 

вибіркові навчальні компоненти, їх структурно-логічну схему розподілу за 

навчальними семестрами, програмні компетентності, які чітко визначені та 

розділені на загальні та спеціальні, визначені результати навчання. ОПП 

містить матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

ОПП та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідним 

компонентам ОПП, а також визначає особливості викладання, навчання та 

оцінювання.

Запропоновані в ОПП освітні компоненти дозволяють успішно 

формувати загальні і спеціальні компетентності та повною мірою 

відповідають державному стандарту з підготовки бакалаврів за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність». Пропонується розглянути питання щодо 

включення в ОПП навчальної дисципліни, що регулює протидію нелегальній 

міграції, торгівлі людьми та тероризму.

Представлена програма є практико-зорієнтованою, а її мета формування 

практичних умінь та навичок цілком достатня для успішного виконання 

професійних обов’язків у сфері правоохоронної діяльності.



Рецензована освітньо-професійна програма, підготовлена експертною 

групою кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, 

забезпечує комплексний та цільовий підходи до підготовки кваліфікованого 

бакалавра з правоохоронної діяльності.

З урахуванням вищезазначеного є всі підстави рекомендувати 01111 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» до 

впровадження в освітній процес у Національному університеті «Чернігівська 

політехніка» для підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності.

Головний судовий експерт  
Чернігівського відділення  
Київського НДІ судових експертиз
об.об: іиш? р

О. А.Г у менський



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК  
на освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність» 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 262 «Правоохоронна 

діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 

функціонування правоохоронної системи, курс нашої держави на 

євроінтеграцію детермінують потребу в реформуванні системи 

правоохоронних органів, адаптації її до суспільних потреб і можливостей 

держави. Саме тому підготовка майбутніх фахівців-правоохоронців за 

освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 «Цивільна 

безпека» є актуальною та відповідає сучасним потребам українського 

суспільства.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» представляє собою 

документ, який розроблений відповідно до стандарту вищої освіти України 

першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність», галузь знань 26 «Цивільна безпека».

Рецензована освітньо-професійна програма «Правоохоронна 

діяльність» розроблена науково-педагогічними працівниками кафедри теорії 

та історії держави і права, конституційного права юридичного факультету 

навчально-наукового інституту права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка» після консультацій із науковцями, потенційними 

роботодавцями, які підтвердили потребу у підготовці фахівців цієї 

спеціальності, зокрема, з працівниками Чернігівського НДЕКЦ. У зв’язку з 

цим, працівниками запропоновано розглянути питання щодо включення в 

ОПП навчальних дисциплін, що регулюють правові засади превентивної 

діяльності та боротьбу з корупцією.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із мети та цілей освітньої програми. Вони розподілені на загальні та 

спеціальні компетентності, найбільш відповідні для запропонованої



програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Перевагою освітньо-професійної програми є реалізація проблемно- 

орієнтованого та студенто-центрованого навчання і запровадження в освітній 

процес індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти.

В цілому вивчення освітньо-професійної програми «Правоохоронна 

діяльність» першого рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека» свідчить про наявність у 

розробників комплексного та цільового підходу до процесу підготовки 

майбутніх правоохоронців, які володітимуть необхідними для практичної 

діяльності фаховими навичками та компетентностями, що обумовлює 

можливість її використання для реалізації в НУ «Чернігівська політехніка».

У цілому освітньо-професійна програма Національного університету 

«Чернігівська політехніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» відповідає вимогам 

Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня зі 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», галузь знань 26 «Цивільна 

безпека» та може бути впроваджена в освітній процес.

Директор

Чернігівського
о у . о б ' . ї - о А О



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  
на освітньо-професійну програму  

«Правоохоронна діяльність»
Національного університету «Чернігівська політехніка»  

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Вибір Європейського вектору розвитку нашої країни обумовлює рух у 

напрямку європейської цивілізованої моделі та передбачає складний перехід 

до демократичного, політично організованого суспільства з відповідним 

рівнем політичної активності громадян, що реалізується завдяки дієвого 

механізму забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» представляє собою 

документ, який розроблений відповідно до стандарту вищої освіти України 

першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність», галузь знань 26 «Цивільна безпека». Освітньо-професійна 

програма «Правоохоронна діяльність» розроблена проектною групою 

Національного університету «Чернігівська політехніка».

Вказана програма спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання та дистанційне навчання. Фахові компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності 

майбутніх правоохоронців. Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо- 

професійної програми «Правоохоронна діяльність» повністю відповідає 

завданням освітньо-професійної програми. Крім того, пропонується 

розглянути питання щодо доповнення циклу професійної підготовки такими 

обов’язковими дисциплінами, як: «Тактико-спеціальна підготовка» та 

«Долікарська допомога».

План та графік навчального процесу, перелік та обсяг обов’язкових 

навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору студента відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» і покликані сприяти



забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

правоохоронних органів як потенційних роботодавців.

У цілому освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» 

Національного університету «Чернігівська політехніка»' першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України першого 

(бакалаврського) рівня зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», 

галузь знань 26 «Цивільна безпека» та може бути впроваджена в освітній 

процес.

Начальник слідчого управління 

Головного управління ДФС 

у Чернігівській області

0 & ,  О Ь ' ,  и > 1 0 ' О
В.А. Блоха


