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на освітньо-професійну програму «Правоохоронна діяльність» 

Чернігівського національного технологічного університету 
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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.

Сучасні пріоритети державної політики в галузі освіти спрямовують 

діяльність вищих навчальних закладів на підготовку фахівців з високим 

інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетентностями, 

здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечення виконання цих 

стратегічних завдань можливо тільки працівниками, які мають ґрунтовні 

професійні знання, володіють розвинутими уміннями і навичками вміло 

організовувати та здійснювати взаємодію у процесі практичної діяльності і 

спроможні ефективно використовувати сучасні технології. Особливої уваги в 

у мовах сьогодення заслуговують питання підготовки майбутніх спеціалістів 

у галузі правоохоронної діяльності.

Освітньо-професійна програма 262 «Правоохоронна діяльність», 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», що розроблена проектною групою 

Чернігівського національного технологічного університету, передбачає 

підготовку бакалаврів правоохоронної діяльності на основі попередньо 

отриманої середньої освіти.

Вказана програма спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання та дистанційне навчання. Фахові компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності.

і



Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми 

«Правоохоронна діяльність», повністю відповідає завданням освітньо- 

професійної програми.

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 «Правоохоронна діяльність» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

правоохоронних органів як потенційних роботодавців.

Таким чином, рецензована освітньо-професійна програма містить 

необхідні структурні та змістовні складові, віддзеркалює сучасні вимоги до 

випускників спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 

«Цивільна безпека» та може бути рекомендована для практичного 

використання.
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму 
«Правоохоронна діяльність»

Чернігівського національного технологічного університету 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.

Сучасні пріоритети державної політики в галузі освіти спрямовують 

діяльність вищих навчальних закладів на підготовку фахівців з високим 

інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями, 

здатними до самореалізації і саморозвитку. Забезпечення виконання цих 

стратегічних завдань можливо тільки працівниками, які мають ґрунтовні 

професійні знання, володіють розвинутими уміннями і навичками вміло 

організовувати та здійснювати взаємодію у процесі практичної діяльності і 

спроможні ефективно використовувати сучасні технології. Особливої уваги в 

у мовах сьогодення заслуговують питання підготовки майбутніх спеціалістів 

у галузі правоохоронної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» за 

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

безпека», що розроблена проектною групою Чернігівського національного 

технологічного університету, передбачає підготовку бакалаврів 

правоохоронної діяльності на основі попередньо отриманої середньої освіти.

Вказана програма спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання та дистанційне навчання. Фахові компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності



майбутніх юристів. Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо- 

професійної програми «Правоохоронна діяльність» повністю відповідає 

завданням освітньо-професійної програми.

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.

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що рецензована освітньо- 

професійна програма містить необхідні структурні та змістовні складові, 

віддзеркалює сучасні вимоги до випускників спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність», галузі знань «Цивільна безпека», та може бути 

рекомендована для практичного використання.

Начальник слідчого управління 

Головного управління ДФС 

У Чернігівській області

--Чи.> Л  МФС
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Правоохоронна діяльність»
Чернігівського національного технологічного університету 

першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність, 

галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Стрімкий розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в 

усіх сферах українського суспільства, зокрема й в освіті. Сучасні пріоритети 

державної політики в галузі освіти спрямовують діяльність вищих 

навчальних закладів на підготовку фахівців з високим інтелектуальним 

потенціалом, розвинутими фаховими компетентностями, здатними до 

самореалізації і саморозвитку. Забезпечення виконання цих стратегічних 

завдань можливо тільки науково-педагогічними працівниками, які мають 

ґрунтовні професійні знання, володіють розвинутими уміннями і навичками 

вміло організовувати та здійснювати взаємодію у процесі навчання та 

практичної діяльності і спроможні ефективно використовувати сучасні 

педагогічні технології. Особливої уваги в у мовах сьогодення заслуговують 

питання підготовки майбутніх спеціалістів у галузі правоохоронної 

діяльності.

Розроблена з цією метою освітньо-професійна програма 

«Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність», галузь знань 26 «Цивільна безпека», передбачає підготовку 

бакалаврів правоохоронної діяльності на основі попередньо отриманої 

середньої освіти.

Підготовлена проектною групою Чернігівського національного 

технологічного університету освітньо-професійна програма спрямована на 

проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та дистанційне навчання. 

Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців правоохоронної 

діяльності.



Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної 

програми «Правоохоронна діяльність» відповідає завданням 

освітньо-професійної програми.

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

навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору студентів відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

правоохоронних органів як потенційних роботодавців.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма містить необхідні 

структурні та змістовні складові, віддзеркалює сучасні вимоги до 

випускників спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 

«Цивільна безпека» та може бути рекомендована для практичного 

використання.
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