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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна
регламентує

програма

нормативні,

є

нормативним

компетентнісні,

документом,

кваліфікаційні,

який

організаційні,

навчальні та методичні вимоги до підготовки бакалаврів у галузі знань 26
Цивільна безпека спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.
Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході
підготовки фахівця у галузі знань 26 Цивільна безпека спеціальності 262
Правоохоронна діяльність.
Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до стандарту вищої
освіти

за

спеціальністю

262

«Правоохоронна

діяльність»

першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 30.04.2020 року № 578, робочою групою
Волинського національного університету імені Лесі Українки у такому складі:
1. Фідря Ю.О., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального права і процесу;
2. Крикунов О.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права і процесу;
3. Кравчук В.М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного права;
4. Музичук К.С., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
кримінального права і процесу;
5. Саско О.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права і процесу.
Освітньо-професійна програма погоджена вченою радою юридичного
факультету, схвалена науково-методичною комісією юридичного факультету та
затверджена Вченою радою Волинського національного університету імені Лесі
Українки.
Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін в освітньопрофесійну програму регулюється Порядком формування освітніх програм та
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями у Волинському національному університеті імені Лесі

Українки,

затвердженим

Вченою

університету імені Лесі Українки.

радою

Волинського

національного

1. Профіль освітньо-професійної програми
зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Освітня кваліфікація
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

1- Загальна інформація
Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
Бакалавр правоохоронної діяльності
Правоохоронна діяльність
Диплом бакалавра, одиничний,
180 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки,
денна/заочна форма навчання
Первинна акредитація у 2025 році
НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – перший цикл,
QF-LLL – 6 рівень
На базі повної загальної середньої освіти
Умови вступу визначаються Правилами прийому до
ВНУ імені Лесі Українки
Українська мова
http://law.vnu.edu.ua

2 – Мета освітньої програми
Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у правоохоронній сфері, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Формування компетентностей,
необхідних для виконання професійних обов’язків у ході здійснення правозастосовної,
аналітичної, експертно-консультаційної діяльності у правоохоронній сфері.
3 – Характеристика освітньої програми
Опис предметної області
Об’єкт вивчення: законодавство України, що
регламентує діяльність правоохоронних органів;
міжнародні та національні стандарти забезпечення
прав і свобод людини, правопорядку; принципи
взаємодії з населенням на засадах партнерства;
основи протидії корупції; порядок та підстави
застосування спеціальної техніки, спеціальних,
оперативних та оперативно-технічних засобів,
інформаційно-пошукових систем та баз даних;
здійснення
оперативно-розшукової
діяльності,
протидія діяльності незаконних воєнізованих або
збройних формувань, організованих злочинних груп,
протидія
нелегальній
міграції,
боротьба
з
тероризмом, реалізація державної політики у сфері
кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та
інформації.
Теоретичний зміст предметної області: система
знань про поняття, концепції, принципи і методи, які
використовуються для реалізації правоохоронної
функції інституціями держави.
Інструменти та обладнання: спеціалізоване
програмне забезпечення; автоматизовані системи
управління, електронні бази даних, спеціальна
техніка, спеціальні оперативні та оперативно-технічні

засоби; навчальні полігони; спортивні зали та
майданчики.
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна
програма
передбачає
здобуття теоретичних знань та практичних умінь,
навичок для здійснення правоохоронної діяльності у
різних напрямках та орієнтована на підготовку
фахівців у сфері правоохоронної діяльності із
можливістю побудови подальшої професійної
кар’єри.
Ключові слова: правоохоронна діяльність,
публічна безпека, громадський порядок, ювенальна
превенція, протидія нелегальній міграції, охорона
прав і свобод людини
Особливості програми
Значна увага приділена формуванню та розвитку
професійних компетентностей щодо здійснення
правоохоронної діяльності у двох прикладних
напрямах: запобігання та протидія нелегальній
(незаконній) міграції та торгівлі людьми; ювенальна
юстиція та превенція.
Перший напрям базується на регіональній
особливості Волинської області як прикордонної.
Другий напрям зумовлений потребою у фахівцяхправоохоронцях, здатних забезпечити охорону і
захист прав дітей шляхом здійснення ефективної
превентивної та профілактичної діяльності.
Формування специфічних навичок у представлених
напрямках забезпечується через поглиблене вивчення
фахових навчальних курсів, які включені як до циклу
професійної підготовки, так і до циклу вибіркових
дисциплін.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації
до працевлаштування
бакалавр
правоохоронної
діяльності
здатний
виконувати професійні роботи за професіями,
зазначеними у ДК 003:2010, та віднесеними до
розділу «Фахівці», зокрема:
3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні
детективи
3451 Інспектори правоохоронних органів та
фахівці із дізнання
3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби
5162 Поліцейський (інспектор) патрульної служби,
помічник слідчого
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби.
Подальше навчання
Право продовжити навчання за програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Навчання є студентоцентрованим, проблемноорієнтованим,
інтерактивним
та
практикоорієнтованим, з елементами дистанційного навчання

та використанням усіх видів аудиторної та
позааудиторної роботи.
Підходи: діяльнісний, проблемно-пошуковий,
компетентнісний,
особистісно-орієнтований,
системний.
Методи: традиційні (класичні) та інноваційні
(ситуативне навчання, рольові ігри, case-study,
проєктний тощо).
Викладання проводиться у вигляді лекційних,
практичних, семінарських занять, лабораторних
робіт, із використанням мультимедійних засобів, а
також із застосуванням квестових та тренінгових
технологій.
Практична
складова
навчання
реалізується шляхом залучення до різного виду
занять провідних фахівців у певній галузі
правоохоронної діяльності, а також через навчальну
та виробничу практику.
Оцінювання
Оцінювання
здійснюється
за
результатами
проміжного та підсумкового контролю у формі усних
та/або письмових екзаменів, заліків, письмового
та/або комп’ютерного тестування, захисту творчих
проєктів, захисту звітів практик, атестації.
Атестація
випускників
освітньої
програми
проводиться
у
формі
єдиного
державного
кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у сфері правоохоронної
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування
певних
теорій
та
методів
правоохоронної діяльності і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології.
ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та
гендерних проблем.
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки
як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

Спеціальні компетентності
спеціальності (СК)

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
СК1. Усвідомлення функцій держави, форм
реалізації
цих
функцій,
правових
основ
правоохоронної діяльності; дотримання основних
принципів
реалізації
правоохоронної
функції
держави.
СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за
додержанням вимог
законодавства
у сфері
правоохоронної діяльності.
СК3.
Здатність
професійно
оперувати
категоріально-понятійним
апаратом
права
і
правоохоронної діяльності.
СК4. Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих знань
та навичок у професійній діяльності.
СК5. Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову
інформацію з різних джерел.
СК6. Здатність аналізувати та систематизувати
одержані результати, формулювати аргументовані
висновки та рекомендації.
СК7. Здатність забезпечувати законність та
правопорядок, безпеку особистості та суспільства,
протидіяти нелегальній (незаконній) міграції,
тероризму та торгівлі людьми.
СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну
безпеку та порядку.
СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні
техніку і технології захисту людини, матеріальних
цінностей і суспільних відносин від проявів
криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір
засобів та систем захисту людини і суспільних
відносин.
СК10. Здатність визначати належні та придатні для
юридичного аналізу факти.
СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що
впливають
на
вчинення
адміністративних
правопорушень
та
кримінальних
злочинів
(проступків).
СК12. Здатність систематизувати закономірності
злочинності, визначати особу злочинця, причини і
умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати
напрями і заходи її запобігання.
СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів
державної власності, державну охорону органів
державної влади України та безпеку взятих під захист

осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і
комунальної власності.
СК14. Здатність до використання технічних
приладів та спеціальних засобів, інформаційнопошукових систем та баз даних.
СК15. Здатність до застосування спеціальної
техніки, спеціальних, оперативних та оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-розшукової
діяльності.
СК16. Здатність у передбачених законом випадках
застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні
засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під
час службової діяльності в разі отримання інформації
чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення
перебуваючи на місці події та в інших службових
ситуаціях, а також здатність надавати домедичну
допомогу.
СК17. Здатність здійснювати контроль за
дотриманням фізичними та юридичними особами
спеціальних правил та порядку зберігання і
використання
зброї,
спеціальних
засобів
індивідуального захисту та активної оборони,
боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших
предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється
дозвільна система.
СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку,
економічну та інформаційну безпеку держави,
об’єктів критичної інфраструктури.
СК19. Здатність забезпечувати охорону державної
таємниці та працювати з носіями інформації з
обмеженим доступом.
СК20. Здатність вживати заходів з метою
запобігання,
виявлення
та
припинення
адміністративних і кримінальних правопорушень,
заходів, спрямованих на усунення загроз життю та
здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.
СК21. Здатність аналізувати міграційну ситуацію в
Україні, організовувати та забезпечувати відповідно
до закону заходи щодо запобігання та протидії
торгівлі людьми, нелегальній (незаконній) міграції та
іншим порушенням міграційного законодавства.
СК22. Здатність вживати заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству,
вчиненому дітьми та стосовно них, а також
жорстокому поводженню з дітьми.
СК23. Здатність застосовувати різні методики та
практики роботи з дітьми, які перебувають у
конфлікті із законом, та дітьми, які потерпіли
внаслідок протиправних діянь.
7 – Програмні результати навчання
Результати навчання (ПРН)
РН1.
Розуміти
історичний,
економічний,
технологічний і культурний контексти розвитку
правоохоронної діяльності.
РН2. Організовувати культурний діалог на рівні,

необхідному для ефективної професійної діяльності.
РН3. Збирати необхідну інформацію з різних
джерел, аналізувати і оцінювати її.
РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези,
аргументувати висновки.
РН5. Розробляти тексти та документи з питань
професійної
діяльності,
вільно
спілкуватися
українською та іноземною мовами усно і письмово у
соціальній і професійній сферах.
РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної
поведінки, соціально відповідальної та свідомої
діяльності у сфері правоохоронної діяльності.
РН7.
Здійснювати
координацію
діяльності
суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а
також комунікацію з фізичними та юридичними
особами з метою своєчасного реагування на
кримінальні
злочини,
адміністративні
правопорушення та події.
РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних
джерелах для повного та всебічного встановлення
необхідних обставин.
РН9.
Користуватись
державною
системою
урядового
зв’язку,
Національною
системою
конфіденційного зв’язку, формування та реалізації
державної політики у сферах кіберзахисту критичної
інформаційної
інфраструктури,
державних
інформаційних
ресурсів
та
інформації,
криптографічного та технічного захисту інформації,
телекомунікацій,
користування
радіочастотним
ресурсом України, поштового зв’язку спеціального
призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.
РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і
формувати обґрунтовані правові висновки.
РН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини,
цінності та принципи функціонування національної
правової системи.
РН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних
умов правоохоронної діяльності та за умов
ускладнення оперативної обстановки.
РН13. Знати і розуміти відповідні вимоги
законодавства, грамотно оформлювати процесуальні
документи,
що
використовуються
під
час
провадження у справах про адміністративні
правопорушення, здійснювати превентивні та
примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію
адміністративних та кримінальних правопорушень.
РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої
інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати
навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя,
підвищення професійної майстерності, вивчення та
використання
передового
досвіду
у
сфері
правоохоронної діяльності.
РН15. Працювати автономно та в команді
виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання

складних спеціалізованих задач правоохоронної
діяльності.
РН16. Застосовувати заходи, спрямовані на
усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і
публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення
кримінального злочину чи
адміністративного
правопорушення.
РН17. Використовувати основні методи та засоби
забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись
прав і свобод людини і громадянина, попередження
та припинення нелегальної (незаконної) міграції та
інших загроз національної безпеки держави
(кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку,
тощо).
РН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу
(вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби
фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні
технології, технології захисту даних, методи обробки,
накопичення
та
оцінювання
інформації,
інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому
числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та
оперативно-технічні засоби, здійснення оперативнорозшукової діяльності.
РН19. Вміти застосовувати процедури надання
першої медичної допомоги
РН20.
Підтримувати,
встановлені
на
законодавчому рівні, умови дотримання дозвільної
системи.
РН21. Організовувати заходи щодо режиму
секретності та захисту інформації.
РН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень
потенційних загроз та викликів, прогнозувати
розвиток обстановки, дій правопорушників та
противника, вживати заходів з метою запобігання,
виявлення та припинення правопорушень.
РН23. Мати практичні навички застосування
різноманітних ювенальних практик.
РН24. Організовувати заходи щодо запобігання та
протидії торгівлі людьми та нелегальній (незаконній)
міграції.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Усі
науково-педагогічні
працівники,
що
забезпечують навчальний процес за освітньою
програмою, відповідають Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти і мають відповідну освітню та/або професійну
кваліфікацію, а також необхідний стаж науковопедагогічної роботи.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
забезпечується
підвищення
кваліфікації
та
стажування науково-педагогічних працівників.
До навчального процесу залучаються професіонали
з досвідом практичної роботи за спеціальністю.
Матеріально-технічне
Матеріально-технічна база Університету повною

забезпечення

Інформаційне та навчальнометодичне забезпечення

мірою відповідає ліцензійним умовам провадження
освітньої
діяльності.
Навчальний
процес
забезпечений
необхідними
навчальними
приміщеннями, санітарно-технічний стан яких
відповідає затвердженим нормам.
Навчальні заняття забезпечуються аудиторним
фондом, зокрема спеціалізованими аудиторіями та
лабораторіями (навчально-наукова криміналістична
лабораторія; навчально-наукова лабораторія протидії
насильству; навчально-наукова лабораторія медіації
та відновного правосуддя; лабораторія захисту
інформації; симуляційний кабінет для проведення
слідчих дій; зала судових засідань»; юридична клініка
«Ad Astra»; кабінет домедичної допомоги; лінгафонні
кабінети для вивчення іноземних мов; комп’ютерні
лабораторії). Аудиторії забезпечені мультимедійною
технікою,
у
тому
числі
переносними
мультимедійними пристроями та екранами.
Система
управління
навчанням
Moodle
використовується для створення електронних курсів.
В університеті є спортивно-оздоровчий комплекс,
12 спортивних залів (ігрові й спеціалізовані),
оснащених сучасним обладнанням і тренажерами,
функціонують відкриті спортивні майданчики, 2
стадіони, база практик – спортивно-оздоровчий табір
«Гарт» (252 місця) на озері Світязь.
Доступ до спеціальних засобів, баз даних,
спеціалізованого програмного забезпечення тощо
здійснюється на основі укладених угод із
правоохоронними органами та іншими установами,
організаціями, які мають відповідне матеріальнотехнічне забезпечення.
Бібліотека Університету забезпечена вітчизняними
та закордонними фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі
в електронному вигляді. Всі ресурси бібліотеки
доступні через сайти бібліотеки університету:
https://library.vnu.edu.ua/
Бібліотека
має
інституційний
репозитарій
https://library.vnu.edu.ua/resource/e-resourcesvnu/evnuir/ та он-лайн каталог ресурсів відкритого
доступу до цифрової бібліотеки АСМ (https
//dl.acm.org/), до наукометричних баз: Scopus;
WebofScience та до контенту Springer. Читальні зали
та навчальні корпуси забезпечені вільним доступом
до мережі Інтернет.
На
офіційному
веб-сайті
університету
https://vnu.edu.ua/ розміщена інформація про освітні
програми, навчальну, наукову та організаційну
діяльність, структурні підрозділи, їх склад, правила
прийому, контактна інформація.
Освітній процес забезпечений навчальним планом,
силабусами
та
відповідним
методичним
забезпеченням
кожної
освітньої
компоненти.

Відповідна інформація розміщена на офіційному вебсайті
юридичного
факультету
https://www.law.vnu.edu.ua/projects-2
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Можлива на основі двосторонніх договорів між
ВНУ імені Лесі Українки та університетами України
відповідно до Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу Волинського національного університету
імені Лесі Українки 2020 р.
Міжнародна кредитна мобільність
Можлива на основі двосторонніх договорів між
ВНУ імені Лесі Українки та навчальними закладами
країн-партнерів відповідно до Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність
учасників
освітнього
процесу
Волинського
національного університету імені Лесі Українки
2020 р.
Навчання іноземних здобувачів
Не передбачене
вищої освіти
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОПП
Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

2
1. Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативні навчальні дисципліни
Етичні основи правоохоронної діяльності
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3

4

4
3
5
3
4
3
4

екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен

ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15

Логіка
Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної
діяльності
Спеціальна фізична підготовка
Психологічна підготовка правоохоронців
Теорія держави і права 8.
Домедична допомога
Конституційне право
2. Цикл професійної підготовки
Запобігання та протидія домашньому насильству
Адміністративне право
Міжнародно-правові засади міграційної політики
Превентивна діяльність правоохоронних органів
Ювенальна юстиція та відновне правосуддя

залік
залік
залік,
екзамен
екзамен
залік

3
5
4
4
5

ОК16

Тактико-спеціальна підготовка

4

ОК17

Адміністративно-юрисдикційна діяльність

5

залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік,
екзамен
екзамен

Код
н/д
1

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

3
3
6

правоохоронних органів
Кримінальне право
Протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми
Криміналістика
Навчальна (ознайомча) практика
Основи оперативно-розшукової діяльності
Складання процесуальних документів: практикум
Кримінально-правова кваліфікація
Робота з інформацією з обмеженим доступом
Виробнича практика
Кримінальне процесуальне право
Вогнева підготовка
Кримінологія
Судові та правоохоронні органи
Атестаційний іспит

ОК18
ОК19
ОК20
ОК21
ОК22
ОК23
ОК24
ОК25
ОК26
ОК27
ОК28
ОК29
ОК30
ОК31
Разом
Вибіркові компоненти

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

9
екзамен
4
екзамен
5
екзамен
3
залік
4
екзамен
4
екзамен
4
екзамен
3
залік
12
залік
5
екзамен
4
екзамен
4
екзамен
5
екзамен
1
135 кредитів
45 кредитів
180 кредитів

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
Семестр
1
2
3
4
5
6

Освітні компоненти (обов’язкові)
ОК1, ОК4 ,ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК30
ОК2, ОК5, ОК11, ОК12, ОК13, ОК15, ОК16, ОК18
ОК16, ОК17, ОК18, ОК19, ОК21, ВК1, ВК2
ОК3, ОК14, ОК26, ОК29, ВК3, ВК4, ВК5
ОК24, ОК26, ОК27, ОК28, ВК6, ВК7
ОК20, ОК22, ОК23, ОК25, ВК8, ВК9
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої Атестація здобувачів за першим (бакалаврським)
освіти
рівнем вищої освіти за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» здійснюється у формі
єдиного державного кваліфікаційного іспиту
(іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Вимоги до кваліфікаційного іспиту Атестаційний іспит має передбачати оцінювання
(атестаційного екзамену)
досягнення результатів навчання, визначених
відповідним Стандартом вищої освіти та цією
освітньою програмою.

4. Матриця відповідності загальних компетентностей (ЗК) компонентам освітньо-професійної програми
ЗК 1

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15
ОК16
ОК17
ОК18
ОК19
ОК20
ОК21
ОК22
ОК23
ОК24
ОК25
ОК26
ОК27
ОК28
ОК29
ОК30

ЗК 2

ЗК 3

ЗК 4

ЗК 5

ЗК 6

ЗК 7

ЗК 8

ЗК 9

ЗК 10

ЗК11

5. Матриця відповідності спеціальних компетентностей (СК) компонентам освітньо-професійної програми

ОК1
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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