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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу Одеського державного
університету внутрішніх справ.
Вступ

Варіативна частина освітньо-професійної програми (далі − ОПП)
бакалавра Одеського державного університету внутрішніх справ за
спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна діяльність» є нормативним
документом, в якому визначається нормативний зміст навчання,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної
підготовки фахівця ступеня «бакалавр».
Цей стандарт є складовою галузевого компоненту державних стандартів
вищої освіти, використовується при:
• розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм
навчальних дисциплін;
• розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки
фахівця ступеня «бакалавр»;
• визначенні змісту навчання як бази для опанування новими
спеціальностями, кваліфікаціями;
• визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
• розробці Одеським державним університетом внутрішніх справ
варіативної компоненти до галузевого стандарту.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки

БАКАЛАВРА
(назва ступеня освіти)

Галузь знань

0304 ПРАВО
(код і назва галузі знань)

Спеціальність

6.030402 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»
(код і назва спеціальності)

Чинний від_______________
(рік, місяць, число)

1. Галузь використання
Ця освітньо-професійна програма є складовою галузевої компоненти
державного стандарту і застосовується при підготовці фахівців ступеня
«бакалавр» в Одеському державному університеті внутрішніх справ
галузі знань 0304 «Право»;
спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність»;
ступеня «бакалавр»;
з узагальненим об'єктом діяльності – нормотворча, правозастосовна,
правоохоронна;
з нормативним терміном навчання (заочна форма) − 4 роки.
Цей стандарт встановлює:
- нормативний зміст навчання в Одеському державному університеті
внутрішніх справ, обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;
- рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців;
- форми державної атестації;
- нормативний термін навчання.
Стандарт є обов'язковим для Одеського державного університету
внутрішніх справ, який готує фахівців спеціальності 6.030402 «Правоохоронна
діяльність».

2. Нормативні посилання
В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти
України:
- ДК 003-95 Державний класифікатор професій;
- ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;
- ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітніми
ступенями;
-ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітніми ступенями;
- ДСВО 07.2-98 Ступінь бакалавра;
- Комплекс нормативних документів для розробки складових системи
стандартів вищої освіти, відповідно методичних рекомендацій затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 № 600 зі
змінами відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня
2017 № 1648.
3. Позначення і скорочення
У цій ОПП для формування шифрів застосовуються наступні скорочення
назв циклів підготовки, до яких внесено блоки змістовних модулів:
ГЕ - гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ПН - природничо-наукової підготовки;
ПП - професійної та практичної підготовки.
4. Розподіл змісту освітньо-професійної програми
та максимальний навчальний час за циклами підготовки
4.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
• гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;
• дисципліни природничо-наукової та фундаментальної підготовки;
• дисципліни загально-професійної підготовки;
• дисципліни професійної та практичної підготовки;
• дисципліни самостійного вибору навчальним закладом;
• дисципліни вільного вибору студента.
4.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
та максимальний навчальний час за циклами підготовки наведено у таблиці.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра та максимальний навчальний час за циклами
підготовки
Факультет № 1 ННІЗДН
Максимальний навчальний час за
Розподіл змісту
циклами (академічних годин /
кредитів)
1. Нормативні навчальні дисципліни
2970\99
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні
900/30
дисципліни
1.2. Дисципліни природничо-наукової
1050/35
(фундаментальної) підготовки
1.3. Дисципліни професійної і практичної
1020/34
підготовки
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2430/81
2.1. Дисципліни самостійного вибору
1050/35
навчального закладу
2.2. Дисципліни вільного вибору слухача
1380/46
для підрозділів превентивної діяльності
ВСЬОГО
5400/180
Факультет № 2 ННІЗДН
Максимальний навчальний час за
Розподіл змісту
циклами (академічних годин /
кредитів)
2. Нормативні навчальні дисципліни
3720\124
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні
720/24
дисципліни
1.2. Дисципліни природничо-наукової та
1230/41
фундаментальної підготовки
1.3. Дисципліни загально-професійної
420/14
підготовки
1.4. Дисципліни професійної і практичної
1350/45
підготовки
2. Вибіркові навчальні дисципліни
1680/56
2.1. Дисципліни самостійного вибору
270/9
навчального закладу
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
1410/47
ВСЬОГО

5400/180

5. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми
Факультет № 1 ННІЗДН
Назва навчальної дисципліни

Загальна кількість
годин / кредити

Форма контролю

1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Історія та культура України
90/3
Екзамен
Українська мова за професійним спрямуванням
90/3
Екзамен
Політологія
60/2
Залік
Філософія
90/3
Екзамен
Економічна теорія
60/2
Екзамен
Іноземна мова за професійним спрямуванням
330/11
Залік, екзамен
Логіка
30/1
Залік
Особиста безпека поліцейського
90/3
Залік
Соціологія
60/2
Залік
1.2. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Теорія держави та права
150/5
Залік, екзамен
Історія держави та права України
60/2
Екзамен
Історія держави та права зарубіжних країн
60/2
Екзамен
Конституційне право
90/3
Екзамен
Адміністративне право
90/3
Екзамен
Адміністративний процес
90/3
Екзамен
Цивільне та сімейне право
150/5
Екзамен
Цивільний процес
60/2
Залік
Кримінальне право
240/8
Залік, екзамен
Адміністративна відповідальність
60/2
Залік
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Криміналістика
180/6
Залік, екзамен
Кримінальний процес
120/4
Залік, екзамен
Оперативно-розшукова діяльність (т)
180/6
Залік, екзамен
Тактико-спеціальна підготовка (дск)
120/4
Залік, екзамен
Інформаційне забезпечення професійної діяльності
60/2
Залік
Інформаційно-телекомунікаційні системи
60/2
Залік
Міжнародне право
60/2
Залік
Юридичне документознавство
30/1
Залік
Юридична психологія
90/3
Залік
Кримінологія та профілактика злочинів
90/3
Залік
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчальним закладом
Судові та правоохоронні органи України
60/2
Залік
Адміністративна діяльність Національної поліції
150/5
Залік, екзамен
України
Судова медицина та психіатрія
60/2
Залік
Трудове право
180/6
Залік
Фінансове право
180/6
Залік
Екологічне право
45/1,5
Залік

Дотримання прав і свобод людини в діяльності
30/1
органів національної поліції
Етика та естетика
30/1
Господарське право
165/5,5
Кримінально-виконавче право
150/5
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Організація і тактика превентивної діяльності в
180/6
органах Національної поліції України
Партнерство поліції та суспільства
180/6
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки
180/6
та громадського порядку
Адміністраційно-юрисдикційна діяльність
180/6
Національної поліції України
Протидія торгівлі людьми та нелегальної міграції
180/6
Запобігання та протидія домашньому насильству
180/6
Домедична допомога
120/4
Професійно-психологічна підготовка працівників
180/6
Національної поліції України

Залік
Залік
Залік
Залік
Екзамен
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

Факультет № 2 ННІЗДН
Назва навчальної дисципліни

Загальна кількість
годин / кредити

Форма контролю

1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Історія та культура України
90/3
Екзамен
Українська мова за професійним спрямуванням
90/3
Екзамен
Політологія
60/2
Залік
Філософія
120/4
Екзамен
Економічна теорія
60/2
Екзамен
Іноземна мова за професійним спрямуванням
300/10
Залік, екзамен
1.2. Дисципліни природничо-наукової та фундаментальної підготовки
Логіка
60/2
Залік
Теорія держави та права
150/5
Залік, екзамен
Історія держави та права України
60/2
Екзамен
Історія держави та права зарубіжних країн
60/2
Залік
Державне право зарубіжних країн
90/3
Залік
Конституційне право
120/4
Екзамен
Адміністративне право та процес
180/6
Екзамен
Кримінальне право
240/8
Екзамен
Цивільне та сімейне право
180/6
Залік, екзамен
Трудове право
90/3
Залік
1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
Деонтологічні основи правоохоронної діяльності
30/1
Залік
Особиста безпека працівника ОВС
30/1
Залік
Судові та правоохоронні органи України
60/2
Залік
Міжнародне право
60/2
Залік
Екологічне право
90/3
Залік

Фінансове право
60/2
Залік
Господарське право
90/3
Залік
1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
Криміналістика
180/6
Залік, екзамен
Кримінальний процес
150/5
Залік, екзамен
Цивільний процес
120/4
Залік
Кримінологія та профілактика злочинів
90/3
Залік
Тактико-спеціальна підготовка
150/5
Залік, екзамен
Інформаційні та телекомунікаційні системи
60/2
Залік
Юридичне документознавство
60/2
Залік
Навчальна практика
180/6
Виробнича практика
360/12
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчальним закладом
Латинська мова
60/2
Залік
Соціологія
30/1
Залік
Етика і естетика
60/2
Залік
Адміністративна відповідальність
60/2
Залік
Долікарська допомога
60/2
Залік
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Організація і тактика превентивної діяльності в
90/3
Екзамен
органах Національної поліції України
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки
120/4
Залік
та громадського порядку
Адміністраційно-юрисдикційна діяльність
120/4
Залік
Національної поліції України
Запобігання та протидія домашньому насильству
120/4
Залік
Протидія торгівлі людьми та нелегальної міграції
150/5
Залік
Професійно-психологічна підготовка працівників
150/5
Залік
Національної поліції України
Процесуальні документи у кримінальному
60/2
Залік
провадженні
Юридична психологія
90/3
Залік
Інформаційне забезпечення професійної діяльності
90/3
Залік
Земельне право
60/2
Залік
Судова медицина та психіатрія
60/2
Залік
Основи оперативно-розшукової діяльності
60/2
Залік
Адміністративна діяльність Національної поліції
120/4
Залік, екзамен
України
Інформаційне право
60/2
Залік
Кримінально-виконавче право
60/2
Залік

6. Атестація бакалавра
Атестація якості підготовки бакалавра за спеціальністю 6.030402
«Правоохоронна діяльність» щодо встановлення фактичної відповідності рівня
освітньої підготовки вимогам ОКХ після виконання курсантами у повному
обсязі навчального плану, здійснюється екзаменаційною комісією з атестації
здобувачів вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх
справ, голова якої затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
Атестація проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь
та
навичок
випускників,
передбачених
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою бакалавра за спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна
діяльність» у формі екзаменів з навчальних дисциплін: теорії держави та права,
кримінального права, адміністративної діяльності НПУ, спеціальної фізичної
підготовки.
Присвоєння кваліфікації здійснює екзаменаційна комісія з атестації
здобувачів вищої освіти.

