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ВСТУП 

 

Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам 

запропоновано розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні 

програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу 

освіту». 

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності 

методології і методичних рекомендацій використовувались такі положення 

Закону України «Про вищу освіту»:  

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п.1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття 

особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за 

певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 
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– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною 

спеціальністю (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних 

стандартів або еквівалентної нормативної бази; 

– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

освіти) як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до 

рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через 

декомпозицію та конкретизацію компетентностей і формування системи 

умінь й відповідних знань у програмах усіх видів навчальної діяльності 

здобувача – документах безпосередньої реалізації вищої освіти. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей 

(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами 

дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є 

вирішальним чинником якості вищої освіти ДДУВС та створення реальної 

системи внутрішнього її забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні 

для абітурієнтів, здобувачів, науково-педагогічних працівників, 

роботодавців. 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Призначення освітньої програми 

Освітня програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання бакалаврів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін.  
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Освітня програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації бакалаврів, магістрів і докторів філософії спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність». 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; 

– приймальна комісія. 

Освітня програма поширюється на кафедри, що здійснюють підготовку 

фахівців ступеня бакалавра спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».  

 

1.2 Нормативні посилання 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. 

2) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 за № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

«Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти». 

 

1.3 Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою 

на предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати 
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вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; 

досягнення заявлених у програмі результатів навчання;  

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної 

програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; обсяг освітньо-

професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній 

галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 

складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі 

компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця 

спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

9) доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, 

що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра, 

ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми 

та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді; нормативний 

строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить 

чотири роки, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС; 

10) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
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досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах 

ЄКТС; 

11) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетентностей студента при контрольних заходах; 

12) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

13) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетентності; 

14) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються 

на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

15) інтегральна компетентність – узагальнений опис 

кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні 

характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності; 

16) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих 

завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності 

(запланованого рівня сформованості компетентностей); 

17) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби 

навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на 

рівні сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і 

самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні 

посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 

енциклопедії, довідники тощо); 

18) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

19) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

20) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

21) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

22) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 

формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 

спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад, технічну 
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підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 

(планування, облік, аналіз, регулювання); 

24) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 

програми; ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за 

освітньо-науковою програмою; обсяг освітньо-професійної програми 

підготовки магістра становить 90 – 120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-

наукової програми – 120 кредитів ЄКТС; освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 

30 відсотків; 

25) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

26) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетентностей за видами навчальних 

занять; 

27) молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг 

якої становить 90 – 120 кредитів ЄКТС; 

28) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає 

підсумковому контролю;  

29) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація 

самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

30) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких 

забезпечуються навчальною дисципліною;  

31) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні 

об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); 

незалежно від фізичної природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) 

існування, який передбачає етапи: проектування (розроблення), протягом 

якого вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей та 

властивостей; створення (виробництва, впровадження); експлуатації, 

протягом якої об’єкт використовується за призначенням; відновлення 

(ремонту, удосконалення), яке пов’язане з відновленням властивостей якості, 

підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації;  

32) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 

вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів 

та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості; 
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33) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти; 

34) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

35) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого 

рівня сформованості дисциплінарних компетентностей; 

36) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття; 

37) програма навчальної дисципліни – нормативний документ, що 

визначає зміст навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, 

розробляється кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання 

дисципліни; 

38) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

39) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), 

які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення 

навчання;  

40) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 

правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної 

кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 

41) робоча програма навчальної дисципліни – нормативний документ, 

що розроблений на основі програми навчальної дисципліни відповідно до 

робочого навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння 

окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 

формами навчання); 

42) самостійна робота – діяльність здобувача вищої освіти з вивчення 

навчальних елементів та змістових модулів, опанування запланованих 

компетентностей, виконання індивідуальних завдань, підготовки до 

контрольних заходів; 

43) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

44) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка;  
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45) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 

установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

46) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог 

до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального 

закладу й наукової установи; 

47) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

48) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів вищої освіти. 

 

1.4 Умовні позначення 
 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності за спеціалізації N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність; 

СN – види навчальної діяльності спеціалізації N; 

КР – курсова робота. 
 

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА  
 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» за описом відповідного кваліфікаційного 

рівня НРК полягає в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі цивільної безпеки або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

2.1 Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК4 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7 Здатність працювати в команді. 
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ЗК8 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК9 Здатність працювати автономно. 

ЗК10 Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК11 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК12 
Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на 

рівні професійного і побутового спілкування. 

ЗК13 

Здатність брати активну участь у розгорнутих бесідах та 

дискусіях іноземною мовою за академічними та професійними 

темами. 

ЗК14 

Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. 

 

2.2 Професійні компетентності бакалавра галузі знань 26 «Цивільна 

безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – суспільні відносини в 

сфері забезпечення правопорядку. 

Види професійної діяльності – забезпечення публічної безпеки і 

порядку, загальна та індивідуальна профілактика правопорушень, пошук і 

фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, 

припинення правопорушень, виявлення та запобігання злочинам.  

Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної діяльності – 

здатності до реалізації професійних обов’язків за видами діяльності. 

 

Таблиця 2.2 – Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної 

діяльності 

Шифр Компетентності 

ПК1 
Здатність аналізувати нормативно-правові акти та інші 

документи з метою їх правильного застосування 

ПК2 
Здатність об’єктивної оцінки ситуації з метою правильного 

вибору форм та методів діяльності 

ПК3 

Здатність на достатньому рівні підтримувати відносини з 

правоохоронними органами, державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадянами під час надання 

послуг  

ПК4 
Здатність до застосування примусових заходів в порядку та 

межах визначених законодавством 

ПК5 
Здатність організовувати свою діяльність на основі певного 

алгоритму, складати необхідні процесуальні документи 
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ПК6 

Здатність довільно використовувати знання в сфері права для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної 

діяльності 

ПК7 
Здатність аналізувати нові факти; адаптувати раніше отриманий 

досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій 
 

2.3.1 Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної діяльності 

за спеціалізацією «Приватна детективна діяльність». 

Об’єкт професійної діяльності – детективні послуги, які надаються з 

метою захисту законних прав та інтересів громадян на підставах та в 

порядку, що передбачені законодавством. 

Види професійної діяльності – пошук, збирання та фіксація інформації, 

розшук предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та 

з’ясування різних обставин. 

Професійні компетентності – здатності до реалізації професійних 

обов’язків за видами діяльності, що наведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної 

діяльності за спеціалізацією «Приватна детективна діяльність». 

Шифр Компетентності 

ПК1.1 
Здатність виконання професійних обов’язків за обраною 

спеціальністю 

ПК1.2 
Здатність на алгоритмічному рівні розв’язувати типові задачі, що 

виникають під час здійснення детективної діяльності 

ПК1.3 
Здатність правильно застосовувати тактичні прийоми приватної 

детективної діяльності 

ПК1.4 

Здатність знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 

виникають під час виконання професійних обов’язків детектива, 

спілкування з громадянами і правопорушниками 

ПК1.5 
Здатність правильно кваліфікувати адміністративні 

правопорушення та злочини 

ПК1.6 
Здатність правильно застосовувати процесуальні норми при 

здійсненні проваджень в справах про правопорушення 

ПК1.7 
Здатність правильно застосовувати норми законодавства при 

здійсненні профілактичної роботи 

ПК1.8 
Здатність ефективного використання криміналістичної методики 

і тактики розслідування злочинів 

ПК1.9 
Здатність використання інформаційних систем при здійсненні 

професійної діяльності 

 

2.3.2 Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної діяльності 

за спеціалізацією «Безпека підприємництва». 

Об’єкт професійної діяльності – організація діяльності недержавних 

служб безпеки. 
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Види професійної діяльності – забезпечення фінансово-економічної та 

інформаційної безпеки підприємництва, інформаційно-аналітична та 

технічна діяльність недержавних служб безпеки. 

Професійні компетентності – здатності до реалізації професійних 

обов’язків за видами діяльності, що наведені в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Професійні компетентності бакалавра з правоохоронної 

діяльності за спеціалізацією «Безпека підприємництва». 

Шифр Компетентності 

ПК2.1 
Здатність на алгоритмічному рівні розв’язувати типові задачі, що 

виникають під час діяльності недержавної служби безпеки 

ПК2.2 
Здатність правильно застосовувати спеціальну техніку при 

здійсненні правоохоронної діяльності на підприємствах  

ПК2.3 
Здатність проведення інформаційно-аналітичної роботи в процесі 

діяльності недержавної служби безпеки 

ПК2.4 

Здатність знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 

виникають під час виконання професійних обов’язків, 

спілкування з громадянами і правопорушниками 

ПК2.5 
Здатність правильно кваліфікувати адміністративні 

правопорушення та злочини 

ПК2.6 
Здатність правильно застосовувати заходи фізичного впливу та 

спеціальні засоби до правопорушників 

ПК2.7 
Здатність використання інформаційних систем при здійсненні 

професійної діяльності  

ПК2.8 Здатність забезпечення інформаційної безпеки підприємництва 

 

3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА 

НОРМАТИВНОЮ ТА ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 

180 кредитів ЄКТС. Нормативна частина програми дорівнює 98 кредитам 

ЄКТС (54,4 %). Обсяг вибіркової частини – 82 кредити ЄКТС (45,6 %). 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної 

діяльності наданий у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 
 

№, шифр Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 
 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА   

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 24,0 

ЗП 1.1.01 Філософія ЗК1, ЗК13 3,0 

ЗП 1.1.02 Логіка 
ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ПК1, 

ПК5, ПК7, ПК1.2 
3,0 

ЗП 1.1.03 Історія та культура України ЗК11, ПК7 3,0 

ЗП 1.1.04 
Українська мова професійного 

спрямування 
ЗК8, ПК3, ПК5 4,0 

ЗП 1.1.05 Іноземна мова ЗК12, ПК3 8,0 

ЗП 1.1.06 Політологія ЗК5, ЗК6 3,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 33,0 

ПП. 001 
Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності 
ЗК11, ПК3, ПК1.1 3,0 

ПП. 002 Теорія держави та права 
ЗК6, ЗК13, ПК1, ПК2, ПК6, 

ПК1.1, ПК1.7 
7,0 

ПП. 003 Конституційне право 
ЗК5, ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, 

ПК1.1 
5,0 

ПП. 004 Адміністративне право та процес 

ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК2.6 
6,0 

ПП. 005 Кримінальне право 
ЗК6, ПК1, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5 
6,0 

ПП. 006 Цивільне та сімейне право ЗК5, ЗК6, ПК1, ПК6, ПК1.1 6,0 

1.3 Професійно-практична підготовка за спеціальністю 41,0 

ППП 001 Спеціальна фізична підготовка 
ЗК6, ЗК10, ПК2, ПК5, ПК7, 

ПК1.1, ПК2.4, ПК2.6 
9,0 

ППП 002 
Судові та правоохоронні органи 

України 
ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, ПК1.1 5,0 

ППП 003 Трудове право ЗК5, ЗК6, ПК1, ПК6, ПК1.1 4,0 

ППП 004 Цивільний процес ЗК5, ЗК6, ПК1, ПК6, ПК1.1 4,0 

ППП 005 Кримінальний процес  
ЗК4, ЗК6, ПК1, ПК4, ПК5, 

ПК1.6 
4,0 

ППП 006 Навчальна практика  
ЗК2, ЗК7, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК1.1,  ПК1.3, ПК1.6, ПК2.1 
6,0 

ППП 007 Стажування 
ЗК2, ЗК7, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК1.1,  ПК1.3, ПК1.6, ПК2.1 

9,0 

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА   

2.1 
Цикл дисциплін професійної підготовки загального вибору 

(ППП НЗ) 

37,0 

ППП НЗ 

001 

Інформаційні системи та 

інформаційне забезпечення 

правоохоронної діяльності 

ЗК1, ЗК5, ПК7, ПК1.9, ПК2.3, 

ПК2.7 
4,0 

ППП НЗ 

002 
Безпека життєдіяльності ЗК9, ЗК10, ПК2, ПК1.1, ПК1.4 3,0 

ППП НЗ 

003 
Долікарська допомога ЗК9, ЗК10, ПК2, ПК1.1, ПК1.4 3,0 



16 

1 2 3 4 

ППП НЗ 

004 
Тактико-спеціальна підготовка 

ЗК4, ЗК6, ЗК9, ПК2, ПК4, 

ПК5, ПК6, ПК7, ПК1.3 
8,0 

ППП НЗ 

005 
Вогнева підготовка 

ЗК2, ЗК6, ЗК9, ПК2, ПК5, 

ПК6, ПК1.1 
5,0 

ППП НЗ 

006 

Робота з інформацією з обмеженим 

доступом 

ЗК4, ПК6, ПК1.1, ПК1.9, 

ПК2.7 
3,0 

ППП НЗ 

007 

Правові основи оперативно-

розшукової діяльності 

ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК6, ПК1.2, 

ПК2.4 
4,0 

ППП НЗ 

008 
Кримінологія  ЗК4, ПК6, ПК1.1 ПК1.7 3,0 

ППП НЗ 

009 
Криміналістика 

ЗК2, ЗК6, ПК2, ПК5, ПК6, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.8 
4,0 

2.2 
Цикл дисциплін загальної підготовки за вибором 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗП ЗВО) 
12,0 

ЗП ЗВО 

001 
Психологія  

ЗК1, ЗК8, ЗК13, ПК3, ПК7, 

ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

002 
Соціологія 

ЗК8, ПК2, ПК7 
3,0 

ЗП ЗВО 

003 
Народна психологія 

ЗК13, ПК3, ПК7, ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

004 
Етика та естетика 

ЗК11, ПК3, ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

005 
Риторика 

ЗК8, ЗК12, ПК3, ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

006 
Основи економічної теорії 

ЗК1, ЗК13, ПК7, ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

007 
Ринкова економіка 

ЗК1, ЗК13, ПК7, ПК1.1 
3,0 

ЗП ЗВО 

008 
Основи економіки та підприємництва ЗК13, ПК7, ПК2.1 3,0 

2.3 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ППП ЗВО) 
12,0 

ППП ЗВО 

001 
Автопідготовка ЗК2, ЗК6, ЗК9, ПК1, ПК2 3,0 

ППП ЗВО 

002 

Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності 

ЗК4, ЗК2, ПК5, ПК7, ПК1.2, 

ПК2.2 
3,0 

ППП ЗВО 

003 
Юридична конфліктологія ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК13, ПК1.4 3,0 

ППП ЗВО 

004 
Юридична психологія 

ЗК1, ЗК4, ЗК13, ПК3, ПК7, 

ПК1.1 
3,0 

ППП ЗВО 

005 
Неурядові правозахисні організації ЗК8, ПК3, ПК1.1 3,0 

ППП ЗВО 

006 

Конституційні права, свободи та 

обов'язки людини та громадянина 
ЗК6, ПК3, ПК6, ПК1.1 3,0 

ППП ЗВО 

007 

Міжнародно-правові стандарти прав 

людини  
ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, ПК1.1 3,0 

ППП ЗВО 

008 

Європейське антидискримінаційне 

право 
ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, ПК1.1 3,0 

ППП ЗВО 

009 

Державне будівництво та місцеве 

самоврядування 

ЗК4, ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, 

ПК1.1,  
3,0 
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1 2 3 4 

ППП ЗВО 

010 
Міжнародне право ЗК6, ПК1,ПК3, ПК6, ПК1.1 3,0 

2.4 Варіативні навчальні дисципліни спеціалізацій  

2.4.1 Спеціалізація «Приватна детективна діяльність» 21,0 

ПСП ЗВО 

001 

Правове забезпечення та організація 

приватної детективної діяльності 

ЗК4, ЗК6, ПК5, ПК6, ПК1.1, 

ПК1.2  
6,0 

ПСП ЗВО 

002 

Професійно-психологічна підготовка 

приватних детективів 

ЗК1, ЗК9, ЗК13, ПК3, ПК7, 

ПК1.1, ПК1.2 
4,0 

ПСП ЗВО 

003 

Тактичні засади приватної 

детективної діяльності 

ЗК3, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК5, 

ПК6, ПК7, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, ПК1.8 
4,0 

ПСП ЗВО 

004 
Судова медицина та психіатрія ЗК4, ПК2, ПК1.1, ПК1.2 3,0 

ПСП ЗВО 

005 

Фінансове забезпечення приватної 

детективної діяльності 
ЗК4, ПК6, ПК1.1, ПК1.2 4,0 

2.4.2 Спеціалізація «Безпека підприємництва» 21,0 

ПСП ЗВО 

006 

Правове забезпечення та організація 

діяльності недержавних служб 

безпеки 

ЗК4, ЗК6, ПК5, ПК6, ПК1.1, 

ПК2.1, 
6,0 

ПСП ЗВО 

007 

Професійно-психологічна підготовка 

працівників служб безпеки 

ЗК1, ЗК9, ЗК13, ПК3, ПК7, 

ПК2.1 
4,0 

ПСП ЗВО 

008 

Забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємництва 
ЗК4, ПК2, ПК2.1 4,0 

ПСП ЗВО 

009 

Забезпечення інформаційної безпеки 

підприємництва 
ЗК4, ПК2, ПК2.7, ПК2.8 4,0 

ПСП ЗВО 

010 

Інформаційно-аналітичне та технічне 

забезпечення діяльності недержавних 

служб безпеки 

ЗК4, ПК2, ПК2.7, ПК2.3, 

ПК2.8 
3,0 

3 Випускна атестація   

1. Теорія держави та права 
ЗК6, ЗК13, ПК1, ПК2, ПК6, 

ПК1.1, ПК1.7 
 

2. 

Комплексний екзамен  

(Тактико-спеціальна підготовка, 

Спеціальна фізична підготовка) 

ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК4, ПК6, 

ПК1.3 
 

3. 

Екзамен з дисципліни спеціалізації 

(Правове забезпечення та організація 

приватної детективної діяльності; 

Правове забезпечення та організація 

діяльності недержавних служб 

безпеки) 

ЗК4, ЗК6, ПК5, ПК6, ПК1.1, 

ПК2.1 
 

Разом за нормативною та вибірковою частинами 180,0 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Уміння бакалавра визначаються за видами навчальної діяльності як 

конкретизація загальних і професійних компетентностей в програмах 

навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як 

критерії відбору необхідних і достатніх знань (змістових модулів), які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
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6.1 Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

Програмні результати навчання 
Найменування навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань 

I. Цикл загальної підготовки 

1. Демонструвати здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Логіка, Філософія, Психологія 

2. Використовувати державну мову 

як усно, так і письмово. 

Українська мова професійного спрямування, 

Риторика 

3. Застосовувати базові знання в 

галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, 

навички використання 

програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, 

уміння створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси 

Інформаційні системи та інформаційне 

забезпечення правоохоронної діяльності, Робота 

з інформацією з обмеженим доступом, 

Забезпечення інформаційної безпеки 

підприємництва, Інформаційно-аналітичне та 

технічне забезпечення діяльності недержавних 

служб безпеки 

4. Демонструвати здатність 

приймати обґрунтовані рішення. 

Конституційне право, Адміністративне право та 

процес, Кримінальне право,  

Спеціальна фізична підготовка, Кримінальний 

процес, Навчальна практика, Тактико-

спеціальна підготовка, Вогнева підготовка, 

Криміналістика, Цивільний процес 

5. Продемонструвати здатність 

спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

Українська мова професійного спрямування, 

Психологія, Риторика, Неурядові правозахисні 

організації 

7. Демонструвати володіння не 

менш, як однією з іноземних мов 

на рівні професійного і 

побутового спілкування 

Іноземна мова 

8. Демонструвати базові знання 

основ філософії, психології, 

педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, 

знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і 

соціальній діяльності 

Філософія, Психологія, Соціологія, Народна 

психологія 

9. Демонструвати здатність 

працювати в команді 

Стажування, Навчальна практика 

10. Демонструвати автономну роботу  Вогнева підготовка, Тактико-спеціальна 

підготовка, Професійно-психологічна 

підготовка приватних детективів, Авто 

підготовка, Безпека життєдіяльності, 

Долікарська допомога 
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II. Нормативний цикл професійної підготовки 

1. Застосовувати отримані знання 

у практичних ситуаціях 

Логіка, Адміністративне право та процес, 

Навчальна практика, Стажування, Вогнева 

підготовка, Криміналістика, Авто підготовка, 

Юридична конфліктологія 

2. Доносити до фахівців і 

нефахівців знання та розуміння 

предметної області  

Конституційне право, Адміністративне право та 

процес, Кримінальне право, Цивільне та 

сімейне право, Кримінальний процес, Тактико-

спеціальна підготовка, Робота з інформацією з 

обмеженим доступом, Правові основи 

оперативно-розшукової діяльності, 

Кримінологія 

Криміналістика, Правове забезпечення та 

організація приватної детективної діяльності, 

Тактичні засади приватної детективної 

діяльності, Судова медицина та психіатрія, 

Правове забезпечення та організація діяльності 

недержавних служб безпеки, Забезпечення 

фінансово-економічної безпеки 

підприємництва, Інформаційно-аналітичне та 

технічне забезпечення діяльності недержавних 

служб безпеки, Забезпечення інформаційної 

безпеки підприємництва 

3. Репрезентувати себе у 

відносинах з іншими 

державними органами, 

органами місцевого 

самоврядування та 

громадянами під час надання 

послуг 

Українська мова професійного спрямування, 

Іноземна мова, Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності, Конституційне 

право, Адміністративне право та процес, Судові 

та правоохоронні органи України, Психологія, 

Риторика, Професійно-психологічна підготовка 

приватних детективів, Професійно-

психологічна підготовка працівників служб 

безпеки, Неурядові правозахисні організації, 

Конституційні права, свободи та обов'язки 

людини та громадянина, Міжнародно-правові 

стандарти прав людини, Європейське 

антидискримінаційне право, Міжнародне право, 

Державне будівництво та місцеве 

самоврядування 

4. Аналізувати нормативно-

правові акти та інші 

документи з метою їх 

правильного застосування  

Логіка, Теорія держави та права, Конституційне 

право, Адміністративне право та процес, 

Кримінальне право, Цивільне та сімейне право, 

Судові та правоохоронні органи України, 

Трудове право, Цивільний процес, 

Кримінальний процес, Авто підготовка, 

Міжнародно-правові стандарти прав людини, 

Міжнародне право, Державне будівництво та 

місцеве самоврядування, Європейське 

антидискримінаційне право 

5. Оцінювати об’єктивно 

правову ситуації з метою 

правильного вибору форм та 

методів діяльності 

Теорія держави та права, Адміністративне 

право та процес, Спеціальна фізична підготовка, 

Безпека життєдіяльності, Долікарська допомога, 

Тактико-спеціальна підготовка, Вогнева 
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підготовка, Криміналістика, Соціологія, 

Тактичні засади приватної детективної 

діяльності, Судова медицина та психіатрія, 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємництва, Авто підготовка, 

Інформаційно-аналітичне та технічне 

забезпечення діяльності недержавних служб 

безпеки, Забезпечення інформаційної безпеки 

підприємництва 

6. Застосовувати примусові 

заходи в порядку та межах 

визначених законодавством 

Адміністративне право та процес, 

Кримінальний процес, Тактико-спеціальна 

підготовка 

7. Організовувати свою 

діяльність на основі певного 

алгоритму  

Логіка, Спеціальна фізична підготовка, 

Кримінальний процес, Навчальна практика, 

Стажування, Тактико-спеціальна підготовка, 

Вогнева підготовка, Криміналістика, Тактичні 

засади приватної детективної діяльності 

8. Складати процесуальні 

документи 

Українська мова професійного спрямування, 

Адміністративне право та процес, Цивільний 

процес, Кримінальний процес, Навчальна 

практика, Стажування, Криміналістика 

9. Використовувати знання в 

сфері права для розв’язання 

типових ситуацій, що 

виникають під час 

професійної діяльності  

Теорія держави та права, Конституційне право, 

Цивільне та сімейне право, Судові та 

правоохоронні органи України, Трудове право, 

Цивільний процес, Навчальна практика, 

Стажування, Тактико-спеціальна підготовка, 

Вогнева підготовка, Робота з інформацією з 

обмеженим доступом, Правові основи 

оперативно-розшукової діяльності, 

Кримінологія, Криміналістика, Правове 

забезпечення та організація приватної 

детективної діяльності, Тактичні засади 

приватної детективної діяльності, Фінансове 

забезпечення приватної детективної діяльності, 

Правове забезпечення та організація діяльності 

недержавних служб безпеки, Конституційні 

права, свободи та обов'язки людини та 

громадянина, Міжнародно-правові стандарти 

прав людини, Міжнародне право, Державне 

будівництво та місцеве самоврядування, 

Європейське антидискримінаційне право 

10. 

Використовувати раніше 

отриманий досвід до змінних 

умов та нестандартних 

ситуацій 

Логіка, Спеціальна фізична підготовка, 

Тактико-спеціальна підготовка, Тактичні засади 

приватної детективної діяльності, Навчальна 

практика, Стажування, Інформаційні системи та 

інформаційне забезпечення правоохоронної 

діяльності, Психологія, Соціологія, Основи 

економiчної теорії, Ринкова економіка, Основи 

економіки та підприємництва, Професійно-

психологічна підготовка працівників служб 

безпеки 
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ІII. Вибірковий цикл професійної підготовки за спеціалізацією 

1. Розв’язувати типові задачі, 

що виникають під час 

здійснення детективної 

діяльності 

Логіка, Кримінальне право, Правові основи 

оперативно-розшукової діяльності, 

Криміналістика, Правове забезпечення та 

організація приватної детективної діяльності, 

Тактичні засади приватної детективної діяльності, 

Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності 

2. Пропонувати шляхи 

розв’язання нетипових 

задач, що виникають під 

час виконання професійних 

обов’язків детектива, 

спілкування з громадянами 

і правопорушниками 

Кримінальне право, Безпека життєдіяльності, 

Долікарська допомога, Тактичні засади приватної 

детективної діяльності, Професійно-психологічна 

підготовка приватних детективів, Юридична 

конфліктологія 

3. Робити правильні висновки 

щодо кваліфікації 

адміністративних 

правопорушень та злочинів 

Адміністративне право та процес, Кримінальне 

право 

4. Застосовувати 

процесуальні норми при 

здійсненні проваджень у 

справах про 

правопорушення  

Адміністративне право та процес, Кримінальний 

процес, Стажування, Навчальна практика 

5. Застосовувати норми 

законодавства при 

здійсненні профілактичних 

заходів з метою зменшення 

рівня злочинності та 

адміністративних 

правопорушень 

Теорія держави та права, Адміністративне право та 

процес, Кримінологія, Навчальна практика 

6. Демонструвати здатність 

ефективного використання 

криміналістичної методики і 

тактики розслідування 

злочинів 

Криміналістика, Тактичні засади приватної 

детективної діяльності 

7. Демонструвати здатність 

використання інформаційних 

систем при здійсненні 

професійної діяльності 

Інформаційні системи та інформаційне 

забезпечення правоохоронної діяльності, Робота з 

інформацією з обмеженим доступом, Забезпечення 

інформаційної безпеки підприємництва, 

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення 

діяльності недержавних служб безпеки 

8. Демонструвати здатність 

правильного застосовувати 

заходів фізичного впливу та 

спеціальних засобів до 

правопорушників 

Спеціальна фізична підготовка, Тактико-

спеціальна підготовка, Безпека життєдіяльності, 

Долікарська допомога, Тактичні засади приватної 

детективної діяльності 

9. Демонструвати здатність 

забезпечення інформаційної 

безпеки підприємництва 

Інформаційні системи та інформаційне 

забезпечення правоохоронної діяльності, Робота з 

інформацією з обмеженим доступом, Забезпечення 

інформаційної безпеки підприємництва, 

Інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення 

діяльності недержавних служб безпеки 
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7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 

Інформаційною базою для створення засобів діагностики підсумкового 

контролю за видами навчальної діяльності мають бути дисциплінарні уміння 

та відповідні знання. 

Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості 

компетентностей. Форма атестації – екзамен (комплексний екзамен). 

 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 

 

Денна форма – 3 роки. 

 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання для спеціалізації «Приватна детективна діяльність» наведена у 

таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Послідовність навчальної діяльності 

спеціалізації «Приватна детективна діяльність». 
 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 
 

1 2 3 

1 

1 ЗП.1.1.01; ЗП.1.1.02; ЗП.1.1.03; ЗП.1.1.05;  

ПП. 001; ПП. 002;  

ППП 001;  

ППП НЗ 001; ППП НЗ 002; ППП НЗ 003 

2 ЗП.1.1.04; ЗП.1.1.05;  

ПП. 002;  

ППП 001; ППП 002;  

ППП НЗ 004;  

ЗП ЗВО 001; ЗП ЗВО 002; ЗП ЗВО 003; ЗП ЗВО 004; ЗП ЗВО 005 

2 

3 ЗП.1.1.05; ЗП.1.1.06;  

ПП. 003; ПП. 005; ПП. 006; ППП 001;  

ППП НЗ 004; ППП НЗ 005;  

ЗП ЗВО 006; ЗП ЗВО 007; ЗП ЗВО 008;  

ППП ЗВО 001; ППП ЗВО 002; ППП ЗВО 003; ППП ЗВО 004 

4 ЗП.1.1.05; ПП. 003; ПП. 004; ПП. 005; ПП. 006;  

ППП 001; ППП 003; ППП 006;  

ППП НЗ 004; ППП НЗ 005;  

ППП ЗВО 005; ППП ЗВО 006; ППП ЗВО 007; ППП ЗВО 008;  

ППП ЗВО 009; ППП ЗВО 010 

3 

5 ЗП.1.1.05; ПП. 004;  

ППП 001; ППП 004; ППП 005;  

ППП НЗ 004; ППП НЗ 006; ППП НЗ 007;  

ПСП ЗВО 001; ПСП ЗВО 002 

6 ППП 004; ППП 005;  

ППП НЗ 008; ППП НЗ 009;  

ПСП ЗВО 001; ПСП ЗВО 003; ПСП ЗВО 004; ПСП ЗВО 005 
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Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання для спеціалізації «Безпека підприємництва» наведена у таблицї 9.2. 

 

Таблиця 9.2 – Послідовність навчальної діяльності спеціалізації  

«Безпека підприємництва». 
 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 
 

1 2 3 

1 

1 ЗП.1.1.01; ЗП.1.1.02; ЗП.1.1.03; ЗП.1.1.05;  

ПП. 001; ПП. 002;  

ППП 001;  

ППП НЗ 001; ППП НЗ 002; ППП НЗ 003 

2 ЗП.1.1.04; ЗП.1.1.05;  

ПП. 002;  

ППП 001; ППП 002;  

ППП НЗ 004;  

ЗП ЗВО 001; ЗП ЗВО 002; ЗП ЗВО 003; ЗП ЗВО 004; ЗП ЗВО 005 

2 

3 ЗП.1.1.05; ЗП.1.1.06;  

ПП. 003; ПП. 005; ПП. 006;  

ППП 001;  

ППП НЗ 004; ППП НЗ 005;  

ЗП ЗВО 006; ЗП ЗВО 007; ЗП ЗВО 008;  

ППП ЗВО 001; ППП ЗВО 002; ППП ЗВО 003; ППП ЗВО 004 

4 ЗП.1.1.05; ФПН. 003; ФПН. 004; ФПН. 005; ФПН. 006; ППП 001; ППП 

003; ППП 006; ППП НЗ 004; ППП НЗ 005; ППП ЗВО 005; ППП ЗВО 

006; ППП ЗВО 007; ППП ЗВО 008; ППП ЗВО 009; ППП ЗВО 010 

3 

5 ЗП.1.1.05; ФПН. 004; ППП 001; ППП 004; ППП 005; ППП НЗ 004; ППП 

НЗ 006; ППП НЗ 007; ПСП ЗВО 006; ПСП ЗВО 007 

6 ППП 004; ППП 005; ППП НЗ 008; ППП НЗ 009; ПСП ЗВО 006; ПСП 

ЗВО 008; ПСП ЗВО 009; ПСП ЗВО 010 

 

10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно 

до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ», що оприлюднене на сайті університету за 

адресою: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та 

завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf

