
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 34379 Правоохоронна діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 306

Повна назва ЗВО Одеський державний університет внутрішніх справ

Ідентифікаційний код ЗВО 08571570

ПІБ керівника ЗВО Поліщук Олександр Георгійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

oduvs.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/306

 
ЗВО є вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання)

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 34379

Назва ОП Правоохоронна діяльність

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 
Навчально-науковий інститут права та кібербезпеки

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра адміністративної діяльності поліції, Кафедра адміністративного 
права та адміністративного процесу

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 117089

ПІБ гаранта ОП Албул Сергій Володимирович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

albul@oduvs.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-457-61-67

Додатковий телефон гаранта ОП +38(094)-955-66-02

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 6 міс.

заочна 1 р. 8 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На початок 2020–2021 навчального року в Одеському державному університету внутрішніх справ (далі — ОДУВС) 
існувало дві ОПП для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 
262 «Правоохоронна діяльність»: «Правоохоронна діяльність», за якою здійснювали підготовку здобувачі вищої 
освіти за кошти фізичних або юридичних осіб (студенти) та «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», за якою 
здійснювали підготовку здобувачі вищої освіти за державним замовленням (слухачі) (протокол Вченої ради ОДУВС 
від 27.05.2020 № 12). 
У жовтні 2020 р. було затверджено галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від 22.10.2020 р. № 1294), який 
було введено в дію у 2020–2021 н.р. Від стейкхолдерів, робочої групи, здобувачів та академічної спільноти надійшли 
пропозиції щодо внесення змін до зазначених освітньо-професійних програм з метою їх покращення з урахуванням 
прийнятого стандарту вищої освіти, які було розглянуто Вченою Радою університету (протокол від 25.02.2021 № 8). 
Вченою радою ОДУВС з урахуванням рекомендацій зацікавлених учасників освітнього процесу було ухвалено 
рішення об’єднати чинні ОПП другого рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Було 
затверджено склад проєктної групи з розробки проєкту об’єднаної ОПП та її гаранта. 
Рішеннями Вченої ради ОДУВС затверджено ОПП «Правоохоронна діяльність», навчальні плани та каталоги 
вибіркових освітніх компонентів (протоколи від 27.04.2021 № 10 та від 27.05.2021 №11).
Відповідно до листа Департаменту персоналу МВС України від 12.07.2021 р. з метою реалізації Концепції 
реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України (наказ МВС України від 25.11.2016 № 1252), наказу 
МВС України «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС» від 06.06.2018 № 479, а також задля 
підготовки до проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту виникла необхідність у розробленні типової 
освітньої-професійної програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна 
діяльність» у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України.
Зважаючи на це була створена робоча група з представників закладів вищої освіти та широкого кола роботодавців, 
яка з 20 по 23 липня 2021 року взяла участь у розробці проєкту типової ОПП другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Відповідний проєкт було розміщено на офіційному сайті 
університету для обговорення учасниками освітнього процесу (http://surl.li/ankkh). З огляду на пропозиції та 
рекомендації стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОДУВС та заради успішної 
реалізації ОПП було внесено зміни у перелік обов’язкових компонентів, структурно-логічну схему, матриці 
відповідності та забезпечення компонентами. 27.08.2021 р. Вчена рада ОДУВС затвердила освітньо-професійну 
програму (протокол № 1).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 60 0 60 0 0

2 курс 2020 - 2021 60 0 44 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 34378 Правоохоронна діяльність
35447 Правоохоронна діяльність
47545 Правоохоронна діяльність (поліцейські)
22420 Юрист
11380 Кримінально-правова
39292 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

другий (магістерський) рівень 34379 Правоохоронна діяльність
11217 Кримінально-правова
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36103 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 34348 23140

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

27319 18728

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

7029 4412

Приміщення, здані в оренду 344 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_МАГІСТР_ПД_ОДУВС.pdf AbvXpQe8+LDrdiRJDkZ/1SdfLb7T8HQN+3jiqX43RwY=

Навчальний план за ОП ФПФППД.pdf MOcT1WdoUzntf34UIQxLy3JG4aUHSzz/vWrOrnjn2bk=

Навчальний план за ОП ННІПК.pdf 0/zj9ZXMTfu5dq+hLtxwerHe4gy/I8sEmvgtVgBuddk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Березневич.pdf FSQaoNp2iVxct8x8Mxfj4hQfnZ3cQ2rqCgvAQHY612g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Вдовиченко.pdf wdC+QtWiM5bXaKiAqDrHA5RKUGbXffd4MGHmDA5
WrB8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ісмайлов.pdf 6q/18HqNbNsth1eGT4oJ5d+2YGaScsxB0x57REEGB/c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Никифорчук.pdf MMa6YhiKlxNk+q4N1PZwZoDcdDJfq3DFqUSKT7rDrzA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Тіщенко.pdf 6F7n8FjMAS8pJYYy8f6VBR9O8v+jNLyAGvJGbg2NK6Y
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОПП є підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері 
правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Фокусом ОПП є її спрямованість на формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей з 
обов'язковим опануванням теоретичних та практичних аспектів у сфері правоохоронної та безпекової діяльності.
Особливості (унікальність) ОПП полягає у системному підході щодо поєднання загальної та спеціальної підготовки 
здобувачів вищої освіти за напрямами протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 
Це зумовило визначення специфічного набору освітніх компонентів, зокрема: «Актуальні проблеми поліцейської 
діяльності», «Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України», 
«Кримінальний аналіз», «Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності».

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОПП відповідають візії, місії та стратегії університету, які закріплені в Статуті ОДУВС (http://surl.li/anhbk). На 
момент започаткування ОПП реалізовувалась Концепція розвитку ОДУВС на 2017–2020 роки, відповідно до якої 
місія ЗВО визначалася як створення науково-обґрунтованої методологічної основи для інноваційного розвитку 

Сторінка 4



університету як провідного вищого юридичного навчально-наукового закладу України та максимальне сприяння 
вирішенню завдань модернізації підготовки кваліфікованих кадрів для правоохоронної системи в межах реалізації 
його освітніх та наукових проблем.
В ОДУВС затверджено Стратегію розвитку на 2021–2025 роки, яка відображає шляхи реалізації місії та цілей 
(http://surl.li/qpkt). У даному документі місія ЗВО визначена як: підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері 
юриспруденції взагалі та правоохоронній галузі зокрема, які мають широкий спектр затребуваних ринком праці 
компетенцій, здатністю до професійної та соціальної мобільності відповідно до інтересів суспільства, держави, 
особистості. Стратегічною метою розвитку є позиціювання університету як сучасного багатопрофільного освітнього, 
наукового, експертного, консультативного комплексу в галузі права, цивільної безпеки та інформаційних 
технологій, що входить до числа провідних українських закладів вищої освіти та бере участь у створенні й 
поширенні знань, формуванні інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів 
майбутнього.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховувались пропозиції здобувачів вищої 
освіти та випускників програми щодо визначення додаткових компетентностей та результатів навчання. Здобувачі 
надавали рекомендації під час засідань курсантсько-студентського самоврядування, засідань кафедр, під час 
робочих зустрічей, та брали активну участь у формуванні каталогу освітніх дисциплін.
Здобувач вищої освіти А. Бочевар та випускник Т. Стадник, які є членами робочої групи за ОПП, надали пропозицій 
з формулювання додаткових компетентностей щодо набуття поглиблених знань з організаційних та тактичних 
питань правоохоронної діяльності.
Представники курсантсько-студентського самоврядування, в тому числі і здобувачі за ОПП, є повноправними 
членами Навчально-методичної та Вченої рад ЗВО (http://oduvs.edu.ua/studentam/studentske-samovryaduvannya/).

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців враховуються під час підготовки здобувачів вищої освіти на різних заходах, 
наприклад (http://surl.li/anhoo; http://surl.li/anhov), а також після аналізу відгуків на ОПП. Зокрема,  начальник 5-
го відділу (інформаційних технологій та програмування в південному регіоні) (м. Одеса) 3-го управління 
(інформаційних технологій та програмування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України К. Ісмайлов, 
запропонував відтворити зміст застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема засобів кримінального 
аналізу, при формуванні компетентностей у сфері правоохоронної діяльності (СК 17), як наслідок – результату 
навчання (РН 20).
Також слід відзначити внесок начальника Управління поліції охорони в Одеській області О. Березневича щодо 
формування фокусу ОПП у частині набуття здобувачами компетентностей, пов'язаних з опануванням теоретичних 
та практичних аспектів у сфері безпекової діяльності.  

- академічна спільнота

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховувалися пропозиції науково-
педагогічних працівників ОДУВС, які брали участь в удосконаленні ОПП (http://oduvs.edu.ua/news/robocha-
zustrich-z-predstavnikami-akademichnoyi-spilnoti/). 
Зокрема, кафедрою адміністративної діяльності поліції у контексті формування результатів навчання пов’язаних зі 
здійсненням заходів з виявлення, запобігання, припинення адміністративних правопорушень за допомогою 
навчального матеріалу освітньої компоненти «Актуальні проблеми поліцейської діяльності», запропоновано внести 
відповідні зміни до змісту ОПП та її результатів (РН 21).
На засіданнях Вченої ради, навчально-методичної ради, робочої групи, засіданнях кафедр та інших заходах науково-
педагогічними працівниками університету обговорювалися питання щодо покращення освітніх компонентів та 
удосконалення освітньої програми (http://oduvs.edu.ua/news/obgovorennya-pitan-pidgotovki-magistriv-za-opp-
pravoohoronna-diyalnist/).
За підсумками заслуховувань рекомендацій академічної спільноти щодо оновлення ОПП групою розробників 
удосконалювались освітні компоненти. Крім того, на засіданні Вченої ради ОДУВС обговорювався проєкт ОПП та 
схвалювали його в остаточному варіанті, а на засіданні навчально-методичної ради обговорювали та схвалювали 
робочі програми навчальних дисциплін за ОПП.

- інші стейкхолдери

Орієнтуючись на сучасні тенденції реформування правоохоронних органів, ЗВО під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОПП враховувалися пропозиції представників інших ЗВО, випускників ОПП. 
Зокрема, випускник ОПП О. Витяганець при обговоренні цілей та результатів навчання, підкреслила доречність 
використання у змісті ОПП освітньої компоненти «Аналіз та прогнозування злочинності» з метою досягнення РН 
13.
На нарадах та засіданнях робочої групи з оновлення ОПП із зацікавленими в удосконаленні освітнього процесу 
особами обговорювались питання покращення ОПП (http://oduvs.edu.ua/news/obgovorenni-proyektu-osvitnoyi-
profesijnoyi-programi-zi-stejkholderami/). 

Сторінка 5



Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Трансформація сучасної правоохоронної системи, відмова від її карального спрямування та соціальний попит на 
правоохоронця нової формації, який володіє компетентностями, необхідними для вирішення складних 
спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері правоохоронної діяльності під час охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, зумовили формування цілей та 
програмних результатів навчання ОПП. Зокрема, наведене створило передумови для формування відповідних цілей 
навчання, серед яких наділення здобувачів здібностями до ідентифікації та розв’язання складних задач і проблем у 
сфері правоохоронної діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій. 
Внаслідок здійснення відділами кадрового забезпечення, довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та 
сприяння працевлаштуванню випускників, робочою групою ОПП, кафедрами системного моніторингу ринку праці 
(http://surl.li/ankdd) виокремлюються ті досягнення, які мають бути витребувані у здобувачів ОПП, на основі чого 
формуються відповідні результати навчання, серед яких: РН 2 щодо координації діяльності суб’єктів забезпечення 
публічної безпеки і порядку, РН 5 щодо аналізу умов та причин правопорушень, визначення шляхів їх усунення, РН 
20 щодо здатності орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Регіональний контекст освітньої програми враховує положення Стратегії розвитку Одеської області на період 2021 – 
2027 року, яка затверджена рішенням Одеської обласної ради від 03.03.2020 р. № 1228-VII, обласної комплексної 
цільової програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки, затверджену рішенням Одеської обласної ради від 
16.08.2019 р. № 1025-VII. Зокрема, на розвиток запланованих заходів Розділу ІІІ вказаної цільової програми 
результати навчання ОПП передбачили серед іншого також і здатність здійснювати заходи з виявлення, 
запобігання, припинення адміністративних правопорушень (РН 21), а також навички вирішення завдань у складі 
міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку (РН 18).
Цілі та програмні результати навчання враховують галузевий контекст, що відображено у її спрямуванні на 
формування компетентностей, які надають здобувачам здатність вирішення складних спеціалізованих завдань та 
практичних проблем у сфері правоохоронної діяльності під час охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку у контексті потреб правоохоронних органів. Наведене відтворене у таких 
результатах навчання: розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 
юридичної діяльності (РН 11), розробляти та управляти проєктами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних 
міждисциплінарних напрямів (РН 14).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховано досвід аналогічних вітчизняних 
освітніх програм другого рівня вищої освіти, а саме: Національної академії внутрішніх справ, Харківського 
національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх 
справ, Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Так, в результаті спільного 
обговорення робочою групою представників даних ЗВО проєкту типової ОПП, були погоджені цілі та результати 
навчання з урахуванням напрацювань вказаних вишів, що лягло в основу останньої редакції даної ОПП 
(http://surl.li/anhov).
З урахуванням аналізу ОПП, яка реалізується в Ужгородському національному університеті (http://surl.li/anjhm) та 
інші.
При розробці ОПП був врахований досвід Німецької Вищої школи поліції (ФРН; https://www.dhpol.de/index.php) в 
частині формування змісту ОПП, який би надав можливість досягти визначених нею результатів навчання. 
Зокрема, за прикладом ОК «Адміністративне управління – державне управління в поліції» ОПП Німецької Вищої 
школи поліції, яка формує навички забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним 
підрозділом, до змісту ОПП ОДУВС включено ОК «Управління в правоохоронних органах», яка забезпечує 
досягнення (РН7).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОПП відповідає Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (галузь знань 26 
«Цивільна безпека») другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженому та введеному в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2020 року № 1294. 
Можливості для досягнення таких результатів навчання обумовлюються перш за все кадровим, навчально-
методичним та матеріально-технічним забезпеченням, безоплатним доступом до бібліотечних, інтернет-ресурсів. 
Результати навчання ОПП ОДУВС від 1 до 19 повною мірою відтворюють результати навчання, визначені 
Стандартом.
Усі обов’язкові освітні компоненти спрямовані на опанування всього переліку компетентностей, що визначені 
стандартом.
ОПП є збалансованою, з раціональним розподілом кредитів, з чіткою структурою і прозорим планом реалізації.
Під час розроблення ОПП, ЗВО реалізував своє право щодо визначення ПРН поза вимогами стандарту: ПРН20, 
ПРН21. 
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми повністю відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», яка передбачає фундаментальну теоретичну та практичну підготовку магістрів, а 
також здатна задовольнити індивідуальні освітні запити. Освітні компоненти мають послідовно-логічний виклад, 
чітку структурно-логічну схему та дозволяють: сформувати і розвинути професійні компетентності щодо 
забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, надання поліцейських послуг; оволодіти як теоретичними положеннями, так і практикою 
здійснення правоохоронної діяльності, управління підрозділами, які забезпечують охорону правопорядку.
Освітня програма містить навчальні дисципліни нормативного та вибіркового блоку. Такі обов’язкові освітні 
компоненти, як: «Актуальні проблеми поліцейської діяльності», «Актуальні проблеми застосування кримінального 
законодавства», «Управління в правоохоронних органах», «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав 
людини в правоохоронній діяльності», «Вогнева і тактико-спеціальна підготовка» носять фундаментальний 
характер у формуванні професійних навичок, якими повинен володіти професіонал у правоохоронній сфері. 
Запропоновані вибіркові дисципліни дають змогу здобути додаткові результати навчання та поглибити професійну 
підготовку у правоохоронній діяльності.
Відповідність освітньо-професійної програми предметній області заявленої для неї спеціальності підтверджується 
результатами опитування здобувачів 96 % повністю задоволені переліком освітніх компонентів (http://surl.li/amtyt).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів реалізується завдяки передбаченим у структурі ОПП 24 
кредити ЄКТС (26,6 % від загального обсягу) для вільного вибору. Університетом сформовані та оприлюднені чіткі 
та прозорі процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти у Положенні про 
організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Положенні про порядок вільного вибору навчальних 
дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg), Положенні про порядок визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті (http://surl.li/teju) та ін. З метою обговорення питань формування індивідуальної 
освітньої траєкторії в ОДУВС проводяться зустрічі зі здобувачами (http://surl.li/amjvf) та висвітлюється інформація 
на офіційному вебсайті (http://surl.li/ankyb).
Формою забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін є індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти, який розробляється ЗВО у взаємодії зі здобувачем вищої освіти (http://surl.li/amznc).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами здійснюється відповідно до Положення про порядок 
вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg). Освітньою програмою 
визначено, що здобувачі, обирають освітні компоненти з каталогу вибіркових ОК. Перелік навчальних дисциплін 
вільного вибору висвітлено на офіційному сайті університету (http://surl.li/amzmn). За погодженням з деканом 
відповідного факультету здобувачі можуть здійснити вибір навчальних дисциплін із каталогу вибіркових ОК інших 
освітніх програм ОДУВС. Структурно-логічною схемою вивчення вибіркових компонентів передбачено у третьому 
семестрі. 
Підпунктом 2.3.1 зазначеного Положення визначено, що у разі якщо вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
припадає на перший рік навчання, ознайомлення з ними та їх вибір відбувається протягом 10 днів з початку 
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навчання (перший семестр навчального року, установча сесія). У період установчих сесій, здобувачі 
ознайомлюються з переліком вибіркових дисциплін та презентаціями до них. За результатами обрання освітніх 
компонентів керівники факультетів подають до навчально-методичного відділу університету відповідну інформацію 
для формування навчального плану на навчальний рік.
Взірцевим прикладом у порядку вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами в ОДУВС є надання 
можливості здійснити вибір на весь період навчання, а надалі при необхідності вносити зміни до своєї сформованої 
освітньої траєкторії здійснюючи коригування індивідуального навчального плану, шляхом зміни попередньо 
вибраних ним навчальних дисциплін. Згідно з пунктом 2.4 Положення про порядок вільного вибору навчальних 
дисциплін здобувачами вищої освіти, щороку до 01 травня здобувач має право коригувати свій індивідуальний 
навчальний план. Для реалізації цього права, з урахуванням вимог стандарту вищої освіти, ОПП та пропозицій 
роботодавців й курсантсько-студентського самоврядування, кафедрами щорічно до 01 лютого надається до 
навчально-методичного відділу та до відповідних факультетів ОДУВС перелік вибіркових дисциплін з їх описами та 
презентаціями для формування проєктів навчальних планів та каталогів вибіркових ОК.
Згідно з результатами опитування здобувачів на питання «Чи задоволені Ви індивідуальною освітньою траєкторією 
освітньо-професійної програми на якій навчаєтесь?» 88 % респондентів дали відповідь «Так, повністю 
задоволений». (http://surl.li/amtyt).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітньою програмою передбачено 12 кредитів ЄКТС на практичну підготовку здобувачів, проходження якої 
заплановано на 3-й семестр. Враховуючи, що ОДУВС є державний заклад вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, який перебуває у сфері управління МВС України, це зумовило в ОПП передбачити для здобувачів 
(слухачів), які здійснюють підготовку за державним замовленням, вид проходження практики – стажування, а для 
здобувачів (студентів), які здійснюють підготовку за кошти фізичних або юридичних осіб, вид проходження 
практики – виробнича практика. Організація проведення стажування регламентовано Положенням про практичну 
підготовку слухачів та курсантів (http://surl.li/anidz), а виробничої практики – Положенням про практичну 
підготовку студентів (http://surl.li/anido).
Для супроводження практичної підготовки відповідною кафедрою розробляється Програма виробничої практики 
(http://surl.li/anlaq) та Програма стажування (http://surl.li/anlao). Практична підготовка здобувачів проводиться на 
базах практики, які мають відповідати вимогам програми (http://surl.li/amzeb).
Згідно з результатами опитування здобувачів щодо якості практичної підготовки за ОПП на питання «Оцініть якість 
практичної підготовки за ОПП» 78 % респондентів дали відповідь «Так, повністю задоволений» 
(http://surl.li/amtyt).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Для випускників ОПП соціальні навички є особливо важливими, оскільки кваліфікацією передбачено, що 
правоохоронець повинен розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної 
правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів, 
правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (http://surl.li/amzky).
Важливим чинником формування соціальних навичок в ОП є розроблені програмні компетентності, які у 
подальшій професійній діяльності випускника допоможуть адекватно оцінювати ситуації, самостійно приймати 
правильні рішення в критичних умовах, вирішувати конфлікти або не допускати їх виникнення. Більшість 
обов’язкових навчальних дисциплін зорієнтована на забезпечення здатності здобувачів працювати автономно та в 
команді, проявляти лідерські навички та особистісні риси, що відповідають нормам професійної етики, а також їх 
здатність до самоосвіти, самоаналізу та самооцінки. Серед освітніх компонентів слід виділити: ОК 1, ОК 7, ОК 10, ОК 
11, які дозволяють набути практичні навички у використанні комунікативних технологій, розпізнаванні й 
упередженні маніпуляцій у спілкуванні, використання мовних і позамовних засобів комунікації та прийнятті 
управлінських рішень в професійній діяльності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 
«Правоохоронна діяльність» галузь знань 26 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
який затверджено Наказом МОН України від 22.10.2020 р. № 1294 (http://surl.li/aayuw). 
Освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» враховані вимоги: до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання; обсягу кредитів 
ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; до переліку компетентностей випускника; до 
нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, який сформульовано у термінах результатів навчання; 
форми атестації здобувачів вищої освіти.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb) планування навчального процесу 
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здійснюється за навчальним планом, який розробляється навчально-методичним відділом спільно з гарантом ОПП, 
керівництвом факультетів, схвалюється Вченою радою ОДУВС та затверджується ректором.
Визначення кількості кредитів ЄКТС для кожного освітнього компонента здійснюється шляхом оцінювання 
навантаження, необхідного для досягнення результатів навчання. Обсяг ОПП складає 90 кредитів ЄКТС, які 
рівномірно розподілені на три семестри. Враховуючи, що всі здобувачі, які здійснюють підготовку за ОПП 
навчаються за заочною формою, графіком навчального процесу передбачено установчу сесію (по одній установчій 
лекції за восьми навчальних дисциплін протягом трьох днів) та трьох заліково-екзаменаційних сесій (по вісім 
навчальних дисциплін протягом трьох тижнів).
В період заліково-екзаменаційних сесій максимальний тижневий бюджет часу не перевищує 54 години. Розподіл 
аудиторних годин по семестрах: установча сесія – 16 годин, заліково-екзаменаційні сесії:         1 семестр – 80 годин 
(27 годин на тиждень); 2 семестр – 82 години (28 годин на тиждень); 3 семестр – 80 годин (27 годин на тиждень). 
Зміст самостійної роботи з відповідної навчальної дисципліни визначається робочою програмою та забезпечується 
навчально-методичним комплексом.
Згідно з результатами опитування більшість здобувачів (82 %) задоволенні фактичним навантаженням 
(http://surl.li/amtyt).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти в рамках освітньо-професійної програми не здійснюється, але в 
освітньому процесі простежуються окремі її елементи. Зокрема, в межах освітньо-професійної програми підготовку 
здійснюють здобувачі вищої освіти, більшість з яких вже працюють в різних правоохоронних органах, а саме: 
Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, Збройних силах України та ін. Це дозволяє 
легко подолати розрив між теорією та практикою (http://surl.li/amzkd).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2021 році розміщено на офіційному 
сайті: http://surl.li/aniwt. Програми підготовки до вступних випробувань до Одеського державного університету 
внутрішніх справ розміщено на офіційному сайті (http://surl.li/aniwu).

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийняття на навчання за ОПП відбувається за результатами вступних випробувань, які передбачають виконання 
екзаменаційних робіт у вигляді тестів і включають єдиний вступний іспит з іноземної мови, який проводиться з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО, та фахове вступне випробування, на якому 
вступники, які здобули ступінь бакалавра, у тому числі та за іншою спеціальністю, повинні продемонструвати 
компетентності та результати навчання, визначені стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
Правила прийому до ОДУВС розроблені приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 
2020 року № 1274, з урахуванням Порядку добору, направлення та зарахування на навчання до закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ 
України, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 15.04.2016 № 315. На заочну форму навчання за 
державним замовленням приймаються особи середнього складу поліції, які мають освітній ступінь «бакалавр».

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульоване в низці внутрішніх документах 
університету, а саме: Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/amtvm), 
Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Положення про організацію освітнього 
процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://surl.li/anlef).
Доступність вищевказаних документів забезпечується шляхом розміщення їх на офіційному сайті ОДУВС. Гарант 
освітньої програми при зустрічах зі здобувачами вищої освіти ОПП ознайомлює їх з відповідними процедурами 
щодо академічної мобільності. (http://surl.li/amjvq). Крім того, науково-педагогічні працівники кафедр, 
представники факультету та інституту права та кібербезпеки доводять до відома здобувачів ОПП інформацію про 
процедуру визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
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такі були)?

Практика застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, на ОПП 
«Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти наразі відсутня. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання в Одеському державному університеті внутрішніх справ результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, яке розміщене на офіційному сайті університету (http://surl.li/teju).
В університеті всебічно популяризується право здобувачів вищої освіти на визнання результатів навчання 
отриманих у неформальній освіті (http://surl.li/aniwy).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За ОПП «Правоохоронна діяльність» до адміністрації університету звернувся здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти ОПП «Правоохоронна діяльність» О.І. Чижов із заявою про визнання або невизнання 
результатів навчання, набутих у неформальній освіті, з навчальних дисциплін «Актуальні питання запобігання 
корупції», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності» та «Забезпечення публічного порядку 
і безпеки під час масових заходів органами та підрозділами Національної поліції України» (http://surl.li/aniwz). 
Наказом ректора ОДУВС (від 05.10.2021 № 420) була утворена предметна комісія, яка розглянула звернення 
здобувача О.І. Чижова та визнала результати, набуті під час неформальної освіти, зарахувавши їх як оцінку 
семестрового контролю (заліку) з навчальних дисциплін «Актуальні питання запобігання корупції» та «Захист та 
дотримання прав людини в правоохоронній діяльності». За результатами розгляду, наданих здобувачем О.І. 
Чижовим документів, що підтверджували набуття результатів навчання у неформальній освіті, встановили їх 
невідповідність із компетентностями та результатами навчання, що формуються навчальною дисципліною 
«Забезпечення публічного порядку і безпеки під час масових заходів органами та підрозділами Національної поліції 
України».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb) та Положенням про організацію освітнього 
процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://surl.li/anlef) визначається такі формами 
здобуття вищої освіти, як: очна (денна); заочна; дистанційна. Форми здобуття вищої освіти можуть поєднуватися. 
Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекційне заняття; семінарське, практичне, бінарне, 
індивідуальне заняття, тренінг, квест тощо. НПП форми навчання і викладання добираються самостійно, залежно 
від типу, змісту, особливостей навчальної дисципліни – поліцейські квести, ситуативні комплексні практичні 
заняття, практичні заняття на навчальних полігонах (http://surl.li/amjrj) та на базі науково-дослідної лабораторії з 
проблемних питань кримінального аналізу, зустрічі з працівниками практичних підрозділів (http://surl.li/amjsj), 
тренінги, колоквіуми, кейс-стаді, самостійна робота тощо. 
Для досягнення програмних результатів навчання застосовуються різноманітні методи: інформаційно-
рецептивний, евристичний, проблемного викладу, пояснювально-ілюстраційний, проблемного викладу, 
інтерактивного навчання тощо. Оптимальний вибір форм та методів навчання і викладання та їх комплексне 
застосування на ОПП сприяє досягненню програмних результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання і викладання за ОПП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, за яким 
здобувача розглядають як суб’єкта із власними унікальними інтересами, потребами, самодостатнім і відповідальним 
учасником освітнього процесу.
У межах ОПП для посилення ролі здобувачів, як рівноправних учасників освітнього процесу та партнерів, НПП на 
першому занятті пропонують вибрати найбільш доцільні, на їх погляд, форми і методи навчання і викладання, які 
сприяють досягненню ПРН (http://surl.li/amjrj). Студентоцентрований підхід реалізується, зокрема, у наданні 
можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії (http://surl.li/amjvf), вільного вибору навчальних 
дисциплін (http://surl.li/amkbg), обранні тем доповідей, участі в обговоренні проєкту ОПП та навчальних планів до 
них. Здобувачі мають можливість сформувати індивідуальний графік навчання.
Засобом забезпечення студентоцентрованого підходу є постійна комунікація здобувачів з гарантом ОПП та НПП. 
Така комунікація відбувається як під час безпосередніх спілкувань (http://surl.li/amjvq), так і з використанням 
месенджерів – Viber, Telegram тощо. Важливим каналом зворотного зв’язку є запровадження електронного 
опитування здобувачів (http://surl.li/amjvw).
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Результати опитування свідчать про те, що здобувачі вищої освіти мають можливість впливати на форми та методи 
навчання і викладання, так понад 80 % позитивно оцінили наявність такої можливості (http://surl.li/anhgx).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Університет забезпечує можливість обрання НПП методів навчання та викладання відповідно до принципів 
академічної свободи шляхом нормативного закріплення такого права та механізму забезпечення його реалізації. 
Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb) гарантується право на академічну свободу, що 
дає можливість НПП самостійно визначати зміст навчальної дисципліни, обирати методи навчання і викладання, 
які сприяють досягненню ПРН. Вони базуються на принципах свободи слова і творчості. Вибір форм проведення 
занять НПП реалізують автономно та самостійно; їм надається можливість творчо наповнювати зміст навчальних 
дисциплін. Питання реалізації принципів академічної свободи обговорюються на офіційному сайті ОДУВС 
(http://surl.li/amkoi).
Відповідно до методів навчання і викладання принципам академічної свободи забезпечується через: вільне обрання 
НПП у межах навчальних дисциплін тем для обговорення; через самостійне застосовування педагогічних прийомів 
та засобів під час планування та проведення занять. Можливим є проведення занять, які стосуються навчальної 
дисципліни, але не входять до програми (http://surl.li/amkdc). 
Здобувачі мають можливість вільно обирати зміст, форми і методи своєї навчальної роботи. Учасники освітнього 
процесу в ході проведення занять обговорюють навчальні питання та казуси в форматі вільного та відкритого 
диспуту, у тому числі за участю працівників практичних підрозділів, представників роботодавців. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надається шляхом розміщення відповідної інформації 
на офіційному сайті ОДУВС (http://surl.li/amkqt), освітньому порталі «МІА-Освіта» (http://surl.li/amkqy), АСУ 
ОДУВС (http://surl.li/amkrd).
Інформування здобувачів здійснюється під час робочих зустрічей та навчальних занять (http://surl.li/amjvq; 
http://surl.li/amjga), а також з використанням соціальних мереж та месенджерів (Viber, Telegram тощо). Відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amjmp) науково-педагогічні працівники на початку 
вивчення навчальної дисципліни доводять до відома здобувачів вищої освіти цілі, зміст та очікувані результати 
навчання, види і форми контролю, порядок та критерії оцінювання.
Результати опитування підтверджують, що науково-педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів на початку 
вивчення навчальних дисциплін з критеріями оцінювання. Так, респонденти відповіли: 88% – так, 10 % – інколи, 2 
% – рідко (http://surl.li/amtyt).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

В ОДУВС створені умови задля поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП. Під час викладання 
навчальних дисциплін використовуються дослідницькі методи, а саме: історико-правовий, порівняльно-правовий, 
формально-логічний, системно-структурний, емпіричний тощо. Виконання контрольних та курсових робіт 
орієнтовано на самостійну пошуково-дослідну роботу за запропонованими темами та проблемними питаннями. В 
освітньому процесі за ОПП використовуються наукові досягнення науково-педагогічних працівників університету, 
які містяться у списках рекомендованої літератури та завантажені до Електронного репозитарію наукових 
публікацій ОДУВС (http://dspace.oduvs.edu.ua).
Складовою частиною освітнього процесу за ОПП є науково-дослідна робота здобувачів, яка здійснюється відповідно 
до Плану НД і ДКР ОДУВС (http://surl.li/amksy) на виконання теми наукових досліджень «Пріоритетні напрямки 
розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» 
(http://surl.li/amktb).
Здобувачі беруть участь у роботі наукових гуртків кафедр (http://surl.li/amktj; http://surl.li/amktn; 
http://surl.li/amkto). Так, у 2021–2022 н.р. членами наукових гуртків було 22 здобувачі освітньої програми, а у 2020–
2021 н.р. – 16 здобувачів. Здобувачам пропонується вільний вибір дослідницької тематики в межах освітніх 
компонентів. Працівниками відділу організації наукової роботи зі здобувачами проводяться зустрічі для 
інформування щодо наукових заходів університету (http://surl.li/amktr; http://surl.li/amktt). Свої наукові розробки 
здобувачі мають можливість оприлюднити під час участі у наукових та науково-практичних заходах університету, 
перелік яких розміщено на офіційному сайті ЗВО (http://surl.li/amktv), а також опублікувати в університетських 
виданнях. 
У 2021 р. 22 здобувача ОП підготували та опублікували наукові здобутки у Збірнику наукових праць курсантів та 
студентів, а у 2020 р. 20 здобувачів. У 2021 р. 28 здобувачів ОП підготували та опублікували тези наукових доповідей 
у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце правоохоронних органів у 
розбудові демократичної правової держави», яка щороку проводиться в ОДУВС (у 2020 р. – 11 здобувачів ОП).
Взірцевим показником поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП є той факт, що здобувач ОП Бочевар 
А.Г. є співавтором наукової статті «Формування позитивної мотивації студентів немовних вишів до застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому та професійному середовищі», яка опублікована у фаховому 
науковому виданні України (http://surl.li/amkut), а також наукової статті «Bullying as a Socially Dangerous Act: 
Statistical Analysis and Proposals for the Criminalization of Bullying», яка опублікована у закордонному науковому 
виданні (http://surl.li/amkuw).
В ОДУВС функціонує Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених (http://surl.li/amkua), серед 
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членів якого є здобувач ОП Стегареску Д.А.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення викладачами змісту освітніх компонентів на основі найновіших досягнень і сучасних практик у галузі 
правоохоронної діяльності є одним з головних завдань системи забезпечення якості освіти в ОДУВС. Система 
перегляду та оцінювання змісту ОК регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
(http://surl.li/amnjb), Положенням про освітні програми та їх гарантів (http://surl.li/anlnc), Положенням про 
навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни (http://surl.li/amkvi) та Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://surl.li/amkvp).
Зміст навчально-методичного комплексу оновлюється НПП щорічно, а також у разі змін до законодавства або за 
рішенням кафедри на підставі проведеного моніторингу ОП та її компонентів шляхом обговорення на кафедрі, 
навчально-методичній раді та Вченій раді. Робочі програми навчальних дисциплін ОП погоджуються зі 
стейкхолдерами та з гарантом освітньої програми. Перед початком навчального року керівники кафедри звітують на 
засіданні навчально-методичної ради університету про відповідність змісту робочих програм вимогам ОП. Цим 
забезпечується контроль своєчасності оновлення відповідних ОК.
Так, у зв’язку із запровадженням у кримінальне законодавство інституту кримінальних проступків, були оновлені 
навчально-методичні комплекси ОК: «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Актуальні 
проблеми застосування кримінального процесуального законодавства».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

У межах ОК за ОПП здобувачі ознайомлюються із сучасними досягненнями світової науки і практики у 
правоохоронній галузі. Під час реалізації ОПП використовується досвід зарубіжних ЗВО, які здійснюють підготовку 
правоохоронців, зокрема  Республіки Молдова, Литовської Республіки, Республіки Польща, Турецької Республіки, з 
якими підписано договори про співпрацю (http://surl.li/tepe). Ініційовано підписання Угоди про співпрацю з 
Німецькою Вищою школою поліції, яка здійснює підготовку правоохоронців за магістерською програмою 
(http://surl.li/amkxf).
НПП та здобувачі беруть участь у міжнародних заходах – конференціях, стажуваннях тощо. За програмою CEPOL 
НПП переймають досвід поліцейських органів та ЗВО, опановують сучасні досягнення світової науки і практики у 
правоохоронній галузі та впроваджують їх у межах ОПП (http://surl.li/amkyk). 
Доступ здобувачів ОПП та НПП до світових наукових здобутків забезпечений за допомогою приєднання до 
наукометричних баз Web of Science, ScienceDirect, Scopus (http://surl.li/tgpf).
Для налагодження міжнародних зв’язків з метою інтегрування у світовий освітній та науковий простір в університеті 
функціонує відділ міжнародного співробітництва (http://surl.li/amkxq). Інтернаціоналізація діяльності ОДУВС у 
межах ОПП також реалізується шляхом організації і проведення вебінарів, лекцій, круглих столів за участю НПП 
ЗВО та працівників поліцейських органів інших держав, а також консультативних та безпекових місій 
(http://surl.li/amkyd).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Раціональне поєднання різноманітних видів, форм і методів контролю дозволяє якісно оцінити досягнення 
здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти визначена п.п. 4.6–4.8 Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Розділом 
6 Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти 
(http://surl.li/anlef) та п. 2.3 Порядку складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних 
технологій навчання здобувачів вищої освіти (http://surl.li/tgpd).
Для перевірки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах освітніх компонентів здебільшого 
застосовуються контрольні заходи, що включають поточний та підсумковий контроль успішності, форми яких 
визначаються освітньою програмою навчальними планами та робочими програмами навчальних дисциплін. Окрім 
того, однією з форм контрольних заходів в університеті є ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти.  
Поточний контроль здійснюється протягом заліково-екзаменаційної сесії, з метою перевірки рівня засвоєння 
здобувачами вищої освіти окремих тем та/або відповідної навчальної дисципліни в цілому. Підсумковий контроль 
може здійснюватися усно, письмово та за допомогою комп’ютерного тестування із використанням дистанційних 
технологій з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому ступені на окремих його завершальних 
етапах у формах семестрового контролю. Семестровий контроль успішності проводиться у формі заліку, екзамену з 
навчальної дисципліни або її окремої завершеної частини в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 
програмою цієї навчальної дисципліни, а також у терміни, встановлені графіком навчального процесу.
Зміст контрольних заходів зорієнтований на програмні результати, оскільки виставляється за накопиченням балів, а 
значить автоматично зорієнтовується на зміст дисципліни і на її результати

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
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оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються цілою низкою заходів, а саме: системним підходом кафедр до їх планування і формування, 
зустрічами гаранта зі здобувачами вищої освіти ОПП «Правоохоронна діяльність», роз’яснювальною роботою 
працівників структурних підрозділів університету зі здобувачами, врегулюванням контрольних заходів в локальних 
нормативних актах університету. 
Зрозумілість форм контрольних заходів досягається через відображення результатів навчання здобувачів в 
індивідуальних навчальних планах, а також через використання в університеті АСУ, що забезпечує створення 
автоматизованої систем ведення електронного журналу, складання розкладу занять тощо. 
Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 
національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Здобувач накопичує бали за такі види робіт: 
робота на семінарських/практичних заняттях – 50 балів; самостійна робота – 30 балів; залік/екзамен – 40 балів; 
наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 
Результати опитування дають можливість пересвідчитися, що 88 % здобувачів вищої освіти за ОПП 
«Правоохоронна діяльність» повністю задоволені чіткістю та зрозумілістю критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень (http://surl.li/anhgx).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

НПП розробляють чіткі критерії оцінювання усіх видів навчальної роботи та доводять їх до відома здобувачів на 
початку вивчення навчальної дисципліни. Протягом навчального процесу НПП проводять консультації, на яких 
здобувачі можуть звертатися щодо додаткового роз’яснення інформації про форми контрольних заходів та критерії 
їх оцінювання.
Повний перелік форм здійснення контрольних заходів та критеріїв оцінювання за кожним освітнім компонентом 
освітньої програми міститься в робочих програмах навчальних дисциплін, які висвітлені на освітньому порталі 
«МІА-Освіта» та описах навчальних дисциплін, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті університету 
(http://surl.li/anlsw). Здобувачі мають можливість ознайомитись з графіками навчального процесу 
(http://surl.li/anhio).
Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень відбувається під час 
проведення навчальних занять і контрольних заходів. Аналіз інформації щодо рівня доведення інформації про 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється через опитування. Так, на 
запитання: «Яким чином Ви дізнались про форми контролю, порядок і критерії оцінювання під час вивчення 
навчальних дисциплін?», 68% здобувачів відповіли що їх ознайомлюють НПП, а 26% здобувачів дізналися з 
матеріалів, розміщених на офіційному сайті.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до стандарту вищої освіти атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
(іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Саме така форма атестації передбачена ОПП.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедури проведення контрольних заходів в ОДУВС врегульовано Положенням про організацію освітнього 
процесу (http://surl.li/amnjb), Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах 
здобуття вищої освіти (http://surl.li/anlef), Порядком складання поточного та семестрового контролю із 
застосуванням дистанційних технологій навчання здобувачів вищої освіти (http://surl.li/tgpd), Положенням про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти 
(http://surl.li/ampfq), Порядком дистанційної роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 
(http://surl.li/ampfw), а також Положенням про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти 
(http://surl.li/ampgm). 
Вищезазначені документи розміщено на сайті ОДУВС, що забезпечує вільний, цілодобовий доступ як здобувачів 
вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету, так і всіх, хто бажає з ними ознайомитися. Терміни 
та форми проведення контрольних заходів розміщуються в Автоматизованій системі управління 
(http://asu.oduvs.edu.ua).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів є об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, що 
забезпечується наявністю чітких правил, процедур та критеріїв оцінювання, які закріплені у документах 
університету. Об’єктивності сприяє забезпечення рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного 
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та можливість застосування 
комп’ютерного тестування знань. В екзаменаційному центрі університету здійснюється комп’ютерне тестування 
(http://surl.li/amphw). Головним завданням центру є надання можливості проведення якісної діагностики знань 
(залишкових знань) здобувачів протягом навчання з метою об’єктивного незалежного оцінювання їх навчальних 
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досягнень. 
Окремі питання забезпечення об’єктивності екзаменаторів відображені у Антикорупційній програмі, яка містить 
комплекс заходів щодо запобігання корупції в ЗВО та норми етичної поведінки працівників Університету 
(http://surl.li/ampij). 
Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів слугують наявні процедури щодо повторного проходження 
контрольних заходів та порядку їх оскарження, які передбачені Положенням про організацію освітнього процесу, 
Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти та 
Положенням про вирішення конфліктних ситуацій (http://surl.li/ampix).
За освітньою програмою протягом звітного періоду прикладів застосування відповідних процедур не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульований Положенням про організацію освітнього 
процесу (http://surl.li/amnjb) та Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах 
здобуття вищої освіти (http://surl.li/anlef). 
Здобувач вищої освіти, який у результаті складання підсумкового контролю сумарно накопичив менше ніж 60 балів, 
допускається до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 
Перескладання підсумкового контролю здійснюється не більше 2-х разів з кожної навчальної дисципліни: перший 
раз — науково-педагогічному працівнику, який забезпечував викладання навчальної дисципліни згідно із 
розкладом, другий – комісії. До складу відповідної комісії може входити керівник факультету та/або інституту, 
керівник кафедри, представник навчально-методичного відділу та науково-педагогічні працівники відповідної 
кафедри. До складу такої комісії науково-педагогічний працівник, який приймав екзамен (виставляв залік), не 
включається. Комісія складає не менше трьох осіб. Комісійне перескладання підсумкового контролю затверджується 
відповідним наказом ректора Університету. 
У 2020–2021 навчальному році за ОПП здобувач Д. Шабалін повторно перескладав заліково-екзаменаційну сесію.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів зазначається у Положенні про 
організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти в університеті 
(http://surl.li/anlef). Зокрема, у випадку незгоди з оцінкою за семестровий контроль здобувач вищої освіти має право 
подати апеляцію. Апеляція на ім’я декана факультету/директора інституту подається здобувачем особисто в день 
проведення заліку/екзамену. У випадку надходження апеляції розпорядженням декана факультету/директора 
інституту створюється комісія для розгляду апеляції. До складу комісії має увійти завідувач відповідної кафедри. 
Комісія розглядає апеляції здобувача вищої освіти з приводу порушення процедури проведення заліку/екзамену, 
яке могло негативно вплинути на оцінку. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі. У 
випадку встановлення комісією порушення процедури проведення підсумкового контролю, яке вплинуло на 
результати оцінювання, комісія може запропонувати декану факультету/директору інституту ініціювати скасування 
результату заліку/екзамену і проведення повторного заліку/екзамену в присутності представників комісії з розгляду 
апеляції.
Звернень здобувачів ОПП «Правоохоронна діяльність» щодо оскарження процедури проведення та результатів 
контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В ОДУВС впроваджено чітку політику дотримання та забезпечення академічної доброчесності, «нульової 
толерантності» до будь-яких її проявів. У Кодексі академічної доброчесності ОДУВС закріплено чіткі та зрозумілі 
стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, норми етичної 
поведінки, поняття та види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності, а також порядок 
створення та функціонування Комісії з етики та академічної доброчесності ОДУВС (http://surl.li/amirx). Учасники 
освітнього процесу підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності.
В університеті розроблено методичні рекомендації «Навчання здобувачів вищої освіти академічній доброчесності» 
(http://surl.li/amisk).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності в ОДУВС створюється Комісія з етики та академічної 
доброчесності, яка на інституційному рівні уповноважена здійснювати заходи з популяризації академічної 
доброчесності; одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної доброчесності, аналізувати 
їх і готувати відповідні експертні висновки, а також приймати й розглядати апеляційні скарги і приймати стосовно 
них рішення (http://surl.li/amirx). Учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення академічної 
доброчесності, подає повідомлення на офіційну адресу університету у довільній письмовій формі. Про відомі та 
виявлені факти порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу мають змогу повідомити на 
«Гарячу лінію ОДУВС» (http://surl.li/amixd).
Процедура запобігання та виявлення академічного плагіату в ОДУВС передбачає перевірку всіх кваліфікаційних 
робіт. З метою запобігання та виявлення академічного плагіату ОДУВС уклав договір з ТОВ «Антиплагіат» від 
13.03.2019 № 13-03/2019. Відповідно до умов договору для перевірки кваліфікаційних робіт перевірки наукових 
статей та інших наукових праць учасників освітнього процесу на дотримання академічної доброчесності ОДУВС 
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використовує автоматизовану систему виявлення академічного плагіату та визначення рівня оригінальності тексту 
за допомогою онлайн-сервісу «Unicheck» (http://surl.li/tgmt).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ОДУВС у постійному режимі відбувається популяризація фундаментальних цінностей та базових принципів 
академічної доброчесності серед науково-педагогічного складу та здобувачів освітньої програми через публікації на 
офіційному сайті університету (http://surl.li/amjfd), розміщення друкованих матеріалів на інформаційних стендах, 
проведення вебінарів (http://surl.li/amjfj), семінарів (http://surl.li/amjgp), круглих столів тощо.
На офіційному сайті ОДУВС розміщені нормативні документи та інформаційні матеріали щодо популяризації 
академічної доброчесності (http://surl.li/amjcn).
У ЗВО проводяться заходи з популяризації політики дотримання академічної доброчесності 
(https://cutt.ly/1RAhVYk), науково-педагогічні працівники під час спілкування із здобувачами освітньої програми 
роз’яснюють основні принципи академічної доброчесності в освітньому процесі (http://surl.li/amjga).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності ОДУВС (http://surl.li/amirx) за порушення академічної 
доброчесності здобувачі вищої освіти та співробітники університету можуть бути притягнені до відповідальності; дії, 
в яких наявні ознаки порушення академічної доброчесності можуть також бути підставою для притягнення особи до 
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної, кримінальної відповідальності у випадках та порядку, 
встановлених законодавством. Притягнення особи до відповідальності за порушення академічної доброчесності 
може здійснюватися незалежно від притягнення її до інших видів відповідальності. 
Випадки порушення правил академічної доброчесності були виявлені з боку здобувачів освітньої програми В. 
Хайчук та Д. Шабліна. З цього приводу проведено обговорення на кафедрі адміністративного права та 
адміністративного процесу (протокол від 26.08.2021 № 1 та протокол від 14.09.2021 № 2).

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

В ОДУВС добір науково-педагогічних працівників для викладання ОК за ОПП умотивований наявними 
академічною та професійною кваліфікаціями. Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про 
порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДУВС 
та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (http://surl.li/ancgm). Гарант освітньої програми входить до 
складу конкурсної комісії, з ним на початку навчального року погоджується склад НПП, які забезпечують реалізацію 
освітніх компонентів ОПП.
Процедури конкурсного добору є прозорими, зорієнтованими на підбір науково-педагогічних працівників, які 
володіють необхідною кваліфікацією відповідно до цілей і програмних результатів ОПП та здатні до професійного 
викладання навчальних дисциплін. Зокрема береться до уваги відповідність академічної та/або професійної 
кваліфікації науково-педагогічних працівників освітньому компоненту. Вирішальними для результатів конкурсного 
відбору є професіоналізм кандидатів та їх спроможність забезпечити викладання відповідно до цілей ОПП. 
Академічна та професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації освітньо-
професійної програми, повністю забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних 
результатів навчання. З 32 НПП, залучених до реалізації ОПП, кандидатів наук – 63%, докторів наук – 28%, 
доцентів – 47%, професорів – 25%

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

ОПП передбачає поєднання теоретичної та практичної підготовки, що дає можливість забезпечити необхідний 
рівень здобувача освітнього ступеня «магістр». До роботи зі здобувачами вищої освіти залучаються досвідчені 
викладачі, які поєднують практичну роботу із науково-педагогічною діяльністю та є потенційними роботодавцями, 
що сприяє опановуванню здобувачами фаховими компетентностями.
Представники роботодавців входять до складу робочої групи з розробки ОПП «Правоохоронна діяльність». 
Взірцевим прикладом залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є включення їх до 
складу Вченої ради, що дає можливість безпосередньо брати участь в управлінні освітнім процесом університету 
(http://surl.li/anfgf). Представники роботодавців – начальник ГУНП в Одеській області О. Бех (з 21.05.2019 до 
23.09.2021 року був членом Вченої ради університету); з 23.09.2021 р. начальник ГУНП в Одеській області М. 
Семенишин є членом Вченої ради університету (наказ ОДУВС від 23.09.2021 № 395). 
До освітнього процесу роботодавці долучаються шляхом рецензування робочих програм навчальних дисциплін, 
через участь в діяльності екзаменаційних комісій як їх голів (заступник начальника Управління патрульної поліції в 
Одеській області Департаменту патрульної поліції Д. Кисличенко; заступник начальника Управління превентивної 
діяльності ГУНП в Одеській області Д. Оверченко), а також шляхом участі в наукових та навчально-методичних 
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заходах.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Проведення бінарних занять із залученням професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців є 
обов’язковою складовою у реалізації освітнього процесу за освітньою програмою.
Враховуючи особливості ОП, що полягають у її орієнтованості на практичну складову, отримання компетентностей 
щодо застосування сучасних інформаційних технологій та кримінального аналізу у правоохоронній діяльності, 
взірцевим прикладом є залучення до аудиторних занять експертів у правоохоронній галузі, а саме: заступника 
начальника відділу оперативного реагування Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту 
кіберполіції НПУ В. Байова (http://surl.li/amjsj); інспектора відділу Управління кримінального аналізу ГУНП в 
Одеській області Г. Лисенка; начальників відділів Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області С. 
Терешонка та В. Шепеля (http://surl.li/amtom); начальника відділу ДНДЕКЦ МВС України О. Соколова 
(http://surl.li/amtop); керівника Департаменту апарату Верховного Суду Р. Бабанли (http://surl.li/amtqj).
До викладання навчальних дисциплін були залучені: В. Капуляк та О. Вдовиченко, які є керівниками структурних 
підрозділів ГУНП в Одеській області; К. Ісмайлов – керівник структурного підрозділу Департаменту протидії 
кіберзлочинам; А. Холостенко – керівник адвокатського об’єднання; П. Жовтан – суддя; С. Мул – керівник 
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет сприяє професійному розвитку викладачів через низку організаційних заходів, які реалізуються через: 
засідання навчально-методичної ради, круглі столи, засідання Вченої ради, засідання кафедр з розгляду питань 
методики навчання; розробку і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, вдосконалення матеріально-
технічного забезпечення освітнього процесу; проведення контролю навчальних занять; опитування здобувачів 
вищої освіти (http://surl.li/amtul; http://surl.li/amtuz).
Організаційні питання забезпечення професійного розвитку НПП регламентовані Положенням про підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників в ОДУВС (http://surl.li/tgov), Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/amtvm). Для забезпечення професійного 
розвитку науково-педагогічних працівників застосовуються різні форми підвищення кваліфікації: довгострокове 
підвищення кваліфікації, короткострокове підвищення кваліфікації, стажування. Згідно з планом викладачі 
підвищують кваліфікацію та здійснюють стажування на курсах, організованих в ОДУВС, а також в інших 
національних інституціях (http://surl.li/amtwg;    http://surl.li/amtwp). 
Прикладами сприяння є підвищення кваліфікації НПП за кордоном в Угорщині, Польщі Люксембурзі та інших 
країнах (http://surl.li/tgqe). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті функціонує ефективна система моральних стимулів і матеріального заохочення науково-педагогічних 
працівників до підвищення їх викладацької майстерності та професійного рівня. Моральне стимулювання 
викладачів здійснюється шляхом нагородження відомчими відзнаками МВС України, почесними грамотами, 
дипломами тощо, занесенням особистого фото на Дошку пошани ОДУВС та МВС України. Щомісяця за 
пропозицією керівників підрозділів викладачам встановлюється відсоток премій відповідно до їх рейтингу наукової 
діяльності та показників навчальної та наукової роботи (http://surl.li/amubv).
Стимулювання підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в ОДУВС забезпечується 
періодичним проведенням відкритих та показових занять; проведенням конкурсу «Викладач року» 
(http://surl.li/amubz); рейтинговим оцінюванням результатів діяльності НПП ОДУВС (http://surl.li/tgqp); участю 
викладачів у тренінгах, семінарах, курсах (http://surl.li/amtwp) та різноманітних освітянських заходах і професійних 
програмах (http://surl.li/tgqe).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Наявні в університеті фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення 
повною мірою забезпечують досягнення визначених ОПП цілей та ПРН. Матеріально-технічна база відповідає 
ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої діяльності (http://surl.li/amwfx; 
https://oduvs.3dprostir.com).
Взірцевим показником є наявність в університеті унікальних та інноваційних спеціалізованих навчальних полігонів: 
«Лінія-102», «Тактичне містечко», «Впізнання позавізуальним та аудіоспостереженням», «Кімната дружня до 
опитування дітей», «Інтерактивна класна кімната», «Мультимедійний тир» та «Лазерний тир». В університеті є 14 
лекційних залів, забезпечених мультимедійним обладнанням, 2 стрілецькі тири, 7 комп’ютерних класів. 
В освітньому процесі та науковій діяльності здобувачі використовують інноваційне аналітичне програмне 
забезпечення і2 ІBM, мобільні емулятори інформаційно-пошукових систем (Цунамі та ЄРДР), інтерактивні дошки, 
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прилади віртуальної реальності Oculus Quest 2, програми візуалізації даних Prezi, Power ВІ та інші інноваційні 
технології. 
Навчально-методичне забезпечення ОПП розміщується на освітньому порталі «МІА-Освіта» (http://surl.li/ankzr). 
Наукові праці НПП університету розміщені у каталогах Електронного репозитарію ОДУВС (http://surl.li/ankzg). 
Завдяки цьому здобувачі мають можливість досягати визначених освітньою програмою цілей та ПРН.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

В ОДУВС учасники освітнього процесу забезпечені відповідною інфраструктурою та інформаційними ресурсами. 
Взірцевим показником є наявність у ЗВО механізмів реалізації соціальних активностей у позаосвітній час – 
наукових, спортивних та культурних осередків, зокрема: Наукового товариства, спортивних секцій 
(http://surl.li/qpbj), гуртків художньої самодіяльності (команда КВК «Курортна зона», танцювальний гурток, 
вокальна студія «Крок до зірок», гурток сценічної майстерності, гурток «Барабанний підрозділ») 
(http://surl.li/anisi), волонтерського Центру добрих справ (http://surl.li/amwha), Центру Медіації 
(http://surl.li/amwhl), Центру Гендерної освіти (http://surl.li/amwho). У навчальних корпусах є безплатний доступ до 
мережі Wi-Fi.
Створений в університеті Музей історії (http://surl.li/qpbw) та діорама, яка присвячена героїзму захисників 
Донецького аеропорту (http://surl.li/anhal), формує у здобувачів почуття патріотизму та національної свідомості.
Здобувачі мають доступ до фондів загальної та спеціальної бібліотеки (http://surl.li/amwem), читальні зали на 388 
місць, із яких 9 – комп’ютеризовані, з вільним доступом до мережі Інтернет, Web of Science, Scopus, Science Direct, 
Електронного репозитарію (http://surl.li/ankzg). Доступ до цих баз даних можливий з будь-якого комп'ютера 
університету.
Здобувачі вказують на високий рівень (82 %) задоволеності створеними ЗВО умовами для реалізації своїх потреб та 
інтересів (http://surl.li/amtyt).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище ОДУВС є безпечним для життя і здоров’я здобувачів та надає всі можливості для задоволення їх 
потреб та інтересів. В університеті побудована система техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та 
електробезпеки. У навчальних корпусах встановлено автоматизовану систему пропуску, камери відеоспостереження, 
діють чергові частини, які здійснюють контроль за функціонуванням безпечної системи забезпечення 
життєдіяльності університету. Приміщення навчальних корпусів обладнані відповідно до вимог протипожежної 
безпеки (http://surl.li/amwki).
В університеті діє медико-санітарна частина, яка включає маніпуляційний та стоматологічний кабінети, 
санпропускник, кімнату нагляду за хворими. Задля своєчасного виявлення ознак захворювання на COVID-19 
налагоджено моніторинг стану здоров’я відвідувачів ЗВО. 
Відділенням психологічного забезпечення систематично проводяться заходи з психологічної діагностики та 
психологічної підтримки учасників освітнього процесу (http://surl.li/amwis). Перед початком занять з вогневої та 
тактико-спеціальної підготовки здійснюються обов’язкові інструктажі із заходів безпеки (http://surl.li/amwjc). 
Періодично здійснюються тренування з пожежної небезпеки та цивільного захисту (http://surl.li/amwjh). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В ОДУВС функціонує механізм надання здобувачам вищої освіти за ОПП організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки. Освітню підтримку забезпечує гарант ОПП, викладачі кафедр, 
керівництво факультету та навчально-наукового інституту права та кібербезпеки, а також інших структурних 
підрозділів університету. 
На офіційному сайті університету розміщується та постійно оновлюється інформація щодо організації освітнього 
процесу, освітніх програм та їх компонентів, розкладу занять (АСУ), наукових, міжнародних та інших заходів. Крім 
того, ефективна комунікація зі здобувачами відбувається через створені спеціальні групи для здобувачів вищої 
освіти на платформі Viber, Telegram та ін. Важливим каналом зворотного зв’язку є функціонування «Гарячої лінії» 
(http://surl.li/amixd). Дієвий механізм підтримки здобувачів вищої освіти під час використання технологій 
дистанційного навчання забезпечується освітнім порталом «МІА-Освіта».
Університет надає підтримку здобувачам для вирішення соціально-побутових потреб, виділяє місця для 
проживання у гуртожитках. Відділення психологічного забезпечення здійснює психопрофілактичну роботу для 
оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах, сприяє уникненню соціально-психологічних проблем в 
освітній діяльності, проводить психологічні тренінги та різного роду опитування тощо (http://surl.li/amytg). На 
інформаційних стендах розміщена інформація, контактні дані служби психологічної підтримки, за якими кожен має 
змогу звернутися до фахівців та безплатно отримати консультацію психолога (http://surl.li/amywo).
Взірцевим показником є наявність в ОДУВС механізмів соціальної підтримки здобувачів вищої освіти завдяки 
функціонуванню Центру Медіації (http://surl.li/amyvm), Центру Гендерної освіти (http://surl.li/amyvo), Центру 
добрих справ (http://surl.li/amwha). Щорічно в університеті затверджується план заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) (http://surl.li/amywb).
В університеті функціонує Юридична клініка (http://surl.li/amywf), а також відділ юридичного забезпечення 
ОДУВС, які надають правову допомогу здобувачам вищої освіти.
Відділ кадрового забезпечення ОДУВС надає здобувачам вищої освіти постійну консультативну допомогу за 
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напрямами діяльності (http://surl.li/amyws). Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння 
працевлаштуванню випускників надає консультативну допомогу щодо можливості працевлаштування 
(http://surl.li/tgsq).
Здобувачі демонструють високий рівень задоволеності освітньою (88%),  консультативною (82 %), та соціальною 
(66%), підтримкою під час навчання за освітньо-науковою програмою (http://surl.li/amtyt).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В ОДУВС функціонує система заходів, яка сприяє створенню умов для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами шляхом виділення окремих місць на автостоянці; облаштування засобами 
безперешкодного доступу до навчальних корпусів відповідно до вимог державних будівельних норм (пандуси на 
вході до навчальних корпусів, кнопка «Виклику» на вході до корпусу та ін.).
Для зручності учасників освітнього процесу, які мають маленьких дітей, створена дитяча кімната в аудиторії 319-А, 
де діти можуть залишитися під наглядом персоналу на безоплатній основі.
Відповідно до п. 4.15 Положення про організацію освітнього процесу в ОДУВС передбачена можливість складання 
індивідуального графіка навчального процесу для здобувачів, які за сімейними, службовими, фізичними чи іншими 
обставинами не можуть бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (http://surl.li/amnjb).
Високий рівень інформатизації навчального процесу в університеті (АСУ; освітній портал «МІА-Освіта») 
(http://surl.li/amkqy) надає можливість особам з особливими потребами брати участь у навчальному процесі 
дистанційно. На офіційному сайті ОДУВС є інструмент доступності, що дає змогу ознайомлюватися з матеріалами 
сайту особам з особливими освітніми потребами.
В університеті на посаді доцента кафедри соціально-економічних дисциплін працює кандидат філософських наук Г. 
Нівня, яка є особою з особливими потребами (вади зору) (http://surl.li/amyxi).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В ОДУВС наявні процедури врегулювання конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього 
процесу. Прийнято ряд нормативних документів, які визначають процедуру вирішення конфліктних ситуацій в 
університеті. Положенням про вирішення конфліктних ситуацій в ОДУВС (http://surl.li/ampix) визначено заходи та 
порядок реагування на факти дискримінації, сексуальних домагань, булінгу, вимагання/пропозиції неправомірної 
вигоди. Каналом зворотного зв’язку щодо врегулювання конфліктних ситуацій є наявність постійної «Гарячої лінії» 
(http://surl.li/anhdw), повідомлення на яку приймаються та фіксуються у журналі обліку повідомлень «Гаряча лінія 
ОДУВС».
У структурі університету функціонує Відділення моніторингу (http://surl.li/amyyu), яким застосовуються 
організаційні та профілактичні заходи щодо запобігання порушень дисципліни та законності в ЗВО, забезпечується 
проведення службових розслідувань тощо.
Взірцевим показником є функціонування в ОДУВС Центру гендерної освіти, який здійснює профілактичні та 
виховні заходи із забезпечення рівних прав чоловіків та жінок, запобігання насильству в усіх сферах життя та 
подолання будь-яких форм дискримінації тощо (http://surl.li/amwho). Крім цього, в ОДУВС встановлена посада 
проректора, а також помічника ректора з гендерних питань, до завдань яких входить консультування та внесення 
пропозицій щодо формування та реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, протидії насильству та дискримінації за ознакою статі.
В ОДУВС організація та проведення заходів із запобігання корупції здійснює Уповноважений з антикорупційної 
діяльності (http://surl.li/amzar). Затверджена Антикорупційна програма ОДУВС на 2020–2022 рр., яка містить 
комплекс правил, стандартів та процедур щодо виявлення, профілактики та запобігання корупції 
(http://surl.li/ampij). Керівниками структурних підрозділів та уповноваженою з антикорупційної діяльності ОДУВС 
постійно проводяться заходи щодо поширення інформації відповідно до програм антикорупційного спрямування 
(http://surl.li/amzan). На сайті університету можна залишити конфіденційну інформацію про факти корупції 
(http://surl.li/amzba).
Відділення психологічного забезпечення здійснює психопрофілактичну роботу для оптимізації соціально-
психологічного клімату в колективах, сприяє уникненню соціально-психологічних конфліктів. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються: Положенням про 
освітні програми та їх гарантів (http://surl.li/anlnc), в розділі 3 якого розкрито сутність, форма та зміст наведених 
процедур; Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/jRIT5Rp), яке з поміж інших складових системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в ЗВО визначає місце процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 
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періодичного перегляду ОП (розділ 3). Окрім наведених нормативних актів інституціональні засади наведених 
процедур закладені у змісті Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb). Всі зазначені 
нормативно-праві акти зазнали неодноразового редагування та в останній редакції викладені для загального 
доступу на сайті ЗВО.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ОПП була неодноразово переглянута, модернізована та оновлена, що пов’язано з низкою чинників, зокрема 
протягом останнього року серед таких: прийняття та набрання чинності Стандартом вищої освіти за спеціальністю 
262 «Правоохоронна діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (жовтень 2020 року); рішення 
Вченої ради ЗВО про об’єднання ОПП, за якими готувалися здобувачі, що навчаються за кошти державного 
бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб, що ініційована засіданням робочої групи (протокол від 25.02.2021 
№ 8); розроблення та прийняття МВС України типової освітньої програми за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» для другого освітнього рівня (серпень 2021 р., доповідна записка МВС України від 19.08.2021 № 
35392/22) на підставі рішення робочої групи з широким колом роботодавців та представників ЗВО МВС у липні 2021 
р. (https://cutt.ly/NRIMS34).
Кожен із зазначених періодів перегляду ОПП відповідним чином відображений у її структурі та змісті. З метою 
приведення ОПП до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для другого 
(магістерського) рівня були внесені такі зміни: 1) вилучені ОК («Муніципальне право»; «Цивільний захист»); 2) 
введено нові ОК, у тому числі шляхом об’єднання ОК попередньої редакції ОПП («Актуальні проблеми превентивної 
діяльності органів Національної поліції», «Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та 
суспільством»); 3) змінено назву ОК та обсяг окремих із них («Актуальні проблеми поліцейської діяльності»). В 
межах реалізації рішення Вченої ради від 25.02.2021 № 8 ОП зазнала наступних перетворень: 1) Оптимізовано 
графік навчального процесу; 2) впроваджено Каталог вибіркових ОК. З метою приведення у відповідність з 
вимогами типової освітньої програми внесені наступні зміни: 1) скорочено термін навчання з 2 років до 1 року 8 
місяців та кількість семестрів з 4-х до 3-х; 2) виключено певні ОК, шляхом введення нових («Актуальні проблеми 
захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності» та «Кримінальний аналіз»); 3) Оптимізовано 
логічну послідовність вивчення освітніх компонентів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучені до періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення якості освіти 
(https://cutt.ly/ZRAgNFJ). Зокрема, проводяться опитування здобувачів, де в анкетах відображені питання щодо 
оцінки навчання за ОПП, її якості, задоволення переліком ОК, обсягу навчального навантаження та його якісного 
розподілу, реалізацією права на формування індивідуальної освітньої траєкторії, змісту та форми практичної 
складової, якості самостійної роботи, доступу до навчально-методичних матеріалів та інформаційних ресурсів, рівня 
задоволення системою оцінювання та проведення відповідних контрольних заходів, а також рівня матеріально-
технічного забезпечення за ОПП (http://oduvs.edu.ua/zabezpechennya-vnutrishnoyi-yakosti-osviti/). 
Здобувачі брали участь у засіданнях органів студентського самоврядування щодо обговорення змісту проєктів ОПП, 
на одному з яких, здобувач С. Іллюк запропонував ОК «Соціальний захист працівників правоохоронних органів», а 
здобувач Н. Кобець – збільшити загальний обсяг кредитів навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 
поліцейської діяльності» та ін. На засіданнях кафедр здобувачі брали участь в обговоренні питань щодо внесення 
змін до ОПП. Окрім того, їх позиція враховувалася у формуванні рейтингу науково-педагогічних працівників 
(https://cutt.ly/XROOWDh) та реалізації права на вибір ОК у змісті ОПП (http://surl.li/anmkm) тощо.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники органів самоврядування відповідно до Положення про курсантсько-студентське самоврядування 
(http://surl.li/anaqt) беруть активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми у 
різних формах. До її складу входить здобувач Стегареску Д.А. Студентське самоврядування ОДУВС має свій Статут 
(http://surl.li/anasa), де згідно п. 2.4.45 мають право вносити пропозиції щодо змісту ОПП.
До складу Вченої ради включені представники студентського самоврядування (http://surl.li/anasw), які долучаються 
до обговорення питання удосконалення ОП, до формування процедур забезпечення академічної доброчесності 
серед здобувачів тощо (протокол від 25.02.2021 № 8, протокол від 27.04.2021 № 10).
Є. Невгард на загальних зборах курсантсько-студенського самоврядування ОДУВС надав пропозицію для навчальної 
дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» (протокол від 18.01.2021 № 1), також 
розглядалися й інші пропозиції здобувачів на засіданнях щодо удосконалення змісту та структури ОПП. 
Дані рекомендації надалі були обговорені на засіданнях кафедр університету де вони викладаються.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці, як основні стейкхолдери за ОПП прямо або опосередковано залучені до процесу періодичного 
перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Вони беруть участь у роботі колегіальних управлінських 
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органів ОДУВС (протокол Вченої ради від 25.02.2021 № 8). 
На рекомендацію начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 
ГУНП в Одеській області О. Вдовиченка було введено освітній компонент «Аналіз та прогнозування злочинності». 
Представник Державної міграційної служби України під час засідання кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу А. Максименко запропонував виключення з переліку ОК «Адміністративне судочинство в 
Україні»  (протокол від 23.07.2021 № 23).
На засіданні кафедри кримінального права та кримінології представник прокуратури Л. Павленко рекомендувала 
внести зміни до ОПП, зокрема виключити ОК «Регіональну кримінологію» (протокол від 09.08.2021 № 1).
Заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Я. Гангало обговорював з 
гарантом освітньої програми та членами проєктної групи питання щодо удосконалення ОПП та покращення 
освітньої діяльності в ОДУВС під час робочої зустрічі (https://cutt.ly/JRP9dy4).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В ОДУВС наявна практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОПП, яка проводиться відділом довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи 
та сприяння працевлаштуванню випускників ОДУВС (http://surl.li/anbew). Цей відділ згідно з Положенням 
(http://surl.li/anbds) здійснює комунікації з випускниками освітньої програми.
У 2021 році успішно завершили навчання за ОПП 53 здобувачі, з яких за фахом підготовки ОПП працевлаштовані 37 
осіб (70 %), з яких 28 осіб (51%) працюють у Національній поліції України, 2 особи (4 %) – у Державній 
прикордонній службі України, а 2 особи (4%) – у Збройних силах України. 
Створено Асоціацію випускників ОДУВС (http://surl.li/anhnr). У соціальній мережі Facebook є сторінка Асоціації 
випускників ОДУВС, до якої долучаються випускники ОПП (https://cutt.ly/fRAbl4u). Вони беруть участь у засіданнях 
робочої групи з покращення ОПП https://cutt.ly/ZRAgNFJ).
В ОДУВС проводяться опитування випускників, за результатами якого встановлюється рівень задоволення якістю 
викладання, співмірністю навчального навантаження, рівень інформаційного, навчально-методичного, 
матеріального забезпечення за ОПП, перспективи удосконалення освітнього процесу за ОПП тощо 
(http://surl.li/anjiu).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Гарант освітньої програми, група забезпечення ОПП, а також керівники відповідних підрозділів ОДУВС здійснюють 
моніторинг ОПП з метою виявлення недоліків. Недоліки виявляються під час різноманітних заходів, які проводить 
університет, опитувань НПП, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів ОПП, роботодавців, здобувачів 
тощо.
Відповідно до п. 3.3 Положення про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС (http://surl.li/anlnc) гарант освітньої 
програми має право ініціювати оновлення ОПП, якщо є необхідність її модернізації, оновленні освітніх компонентів 
тощо. У штаті навчально-методичного відділу ОДУВС є група науково-методичного забезпечення навчального 
процесу, де керівником є старший науковий співробітник (Д. Строя), в обов’язки якої входить здійснення 
моніторингу якості освітнього процесу (http://surl.li/alueg).
В межах здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації освітньої програми були виявлені 
недоліки, пов’язані з: приведенням у відповідність до вимог стандарту змісту освітньої програми; приведенням 
змісту ОПП у відповідність з вимогами Типової ОПП, затвердженої МВС України; удосконаленням системи 
оцінювання заочної форми навчання. 
На Вченій Раді університету обговорюються питання щодо усунення недоліків в освітній діяльності (протоколи від 
25.02.2021 № 8, від 27.04.2021 № 10, від 27.08.2021 № 1, від 08.10.2021 № 2).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма раніше не акредитувалась, однак у 2020 р. відбулась акредитація ОПП «Кримінальний аналіз» за 
спеціальністю 124 «Системний аналіз», а у 2021 р. – ОНП за спеціальністю 081 «Право». Були висловлені 
рекомендації, які стали передумовою для прийняття відповідних рішень ОДУВС та залучення відповідних 
підрозділів за напрямом діяльності. 
Серед вжитих заходів щодо врахування викладених рекомендацій, у тому числі й при удосконаленні даної ОПП, 
необхідно відзначити розроблення та впровадження Кодексу академічної доброчесності (http://surl.li/amirx). 
Внесені зміни до Положення про заочне та дистанційне навчання; створено та забезпечено функціонування 
освітнього порталу (МІА: Освіта). Здійснені заходи щодо стимулювання здобувачів вищої освіти до активної участі у 
програмах міжнародної академічної мобільності (http://surl.li/anfnh). 
Оновлено положення про порядок проведення конкурсного відбору НПП, де чітко визначено правовий статус, 
порядок роботи конкурсної комісії та порядок оскарження результатів конкурсу: доопрацювано нормативну 
регламентацію процедури добору кадрів НПП, зокрема щодо діяльності конкурсної комісії (http://surl.li/ancgm). 
Здійснено структурно-функціональну оптимізацію органів самоврядування, розподіл повноважень його учасників, 
розглянуто пропозиції з нормативної регламентації порядку і напрямів взаємодії окремих ланок самоврядування з 
іншими учасниками освітнього процесу (http://surl.li/anasa). Налагоджено систему моніторингу стану формування 
їх кар’єрних траєкторій і професійних досягнень випускників ОПП (http://surl.li/tgsq).
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП, шляхом надання 
рекомендацій та пропозицій щодо покращення змісту освітніх компонентів ОПП, навчально-методичних матеріалів 
тощо. НПП брали участь у роботі колегіальних органів управління та дорадчих органів (Вчена рада, навчально-
методична рада, наукова рада).
Серед розробників проєктів освітньої програми є науково-педагогічні працівники університету. До групи 
розробників ОПП надійшли пропозиції щодо оновлення освітніх компонентів від кафедри кібербезпеки та 
інформаційного забезпечення запропоновано (протокол від 18.08.2021 № 15) та кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу (протокол від 29.07.2021 № 23). 
Відгуки — рецензії на проєкт ОПП надали завідувач кафедри криміналістики НУ «Одеська юридична академія», 
професор В. Тіщенко, начальник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності 
НАВСУ, професор Д. Никифорчук, та ін. 
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП через діяльність кафедр 
(протокол кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення від 18.08.2021 № 15, протокол кафедри 
адміністративного права та адміністративного процесу від 29.07.2021 № 23) тощо.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, розподіл відповідальності між 
підрозділами ЗВО відбувається відповідно до вимог документів, якими регламентується їх діяльність. 
Ректорат, Вчена рада ухвалює рішення, документи, процедури, які стосуються якості освітньої діяльності та 
реалізації ОПП. Керівники факультетів забезпечує взаємодію структурних підрозділів у реалізації індивідуальних 
планів здобувачів. Навчально-методичний відділ забезпечує розробку та впровадження сучасних технологій 
навчання, планування та організацію освітньої діяльності, здійснює моніторинг якості вищої освіти. 
Гарант ОПП бере участь у процедурі конкурсного добору науково-педагогічного складу; аналізує навчальне 
навантаження НПП, які залучені для реалізації освітніх компонентів ОПП; здійснює контроль за процедурами 
внутрішнього забезпечення якості освіти тощо (http://surl.li/anlnc). Група забезпечення ОПП здійснює моніторинг 
та оновлення ОПП і сприяє провадженню освітньої діяльності з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів тощо. 
Кафедри, за якими закріплені освітні компоненти, координують освітню діяльність згідно з індивідуальними 
планами здобувачів та з урахуванням визначених програмами відповідних навчальних дисциплін ЗК, СК та ПРН.
Під час опитування НПП підтверджено факт моніторингу ЗВО закріплення за ними освітніх компонентів із 
врахуванням їх академічної та професійної кваліфікації.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу за освітньою програмою регулюються такими документами, як: 
Статут ОДУВС (http://surl.li/teih); Положення про організацію освітнього процесу в ОДУВС (http://surl.li/amnjb); 
Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти в ОДУВС 
(http://surl.li/anlef); Положення про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС (http://surl.li/anlnc). Положення про 
порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg); Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/amtvm); Кодекс академічної 
доброчесності ОДУВС (http://surl.li/amirx) тощо.
Доступність зазначених документів для учасників освітнього процесу забезпечується через їх розміщення на 
офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ (http://surl.li/anglr).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На офіційному сайті ОДУВС у рубриці «Громадські обговорення» за місяць до розгляду на засіданні Вченої ради для 
громадського обговорення оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми для отримання зауважень та 
пропозицій від зацікавлених сторін (стейкхолдерів) (http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-
metodichna-robota/). 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про освітньо-професійну програму, включаючи її цілі, очікувані результати навчання та освітні 
компоненти, своєчасно оприлюднена на офіційному сайті ОДУВС в достатньому обсязі для інформування 
зацікавлених сторін та суспільства Описи та робочі програми навчальних дисциплін всіх освітніх компонентів, 
включених до неї, розміщені на освітньому порталі «МІА-Освіта» (https://osvita.oduvs.edu.ua/) та офіційному сайті 
ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/katalog-osvitnih-komponentiv/). 
Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП розміщений на офіційному сайті ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
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content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf).
Додаткові відомості про ОП з метою інформування відповідних зацікавлених сторін розміщується на офіційному 
сайті ОДУВС (http://surl.li/angmb; http://surl.li/angme).  

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Визначаючи роль та місце Одеського державного університету внутрішніх справ в системі вищої освіти, можна 
виділити, такі сильні сторони ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»:
-  унікальність ОПП відповідно до специфіки ОДУВС як закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, 
підпорядкованого МВС України, у контексті потреб правоохоронних органів південного регіону України. 
- наявність унікальних для регіону освітніх компонентів («Актуальні проблеми поліцейської діяльності», 
«Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України», «Кримінальний 
аналіз»).
- забезпечення викладання за ОПП висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які мають 
багаторічний практичний досвід роботи у правоохоронній сфері.
- сталий взаємозв’язок зі стейкхолдерами на всіх етапах реалізації ОПП.
- потужна матеріально-технічна база та інноваційні інформаційні ресурси, які дозволяють здобути компетентності, 
необхідні в професійній діяльності в правоохоронних органах. 
До слабких сторін ОПП можна віднести: 
- відсутність практики викладання навчальних дисциплін іноземними мовами на ОПП; 
- відсутність цільового фінансування на заходи з реалізації міжнародної академічної мобільності здобувачів за ОПП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З урахування тенденцій реформування системи правоохоронних органів та сучасні вимоги до професійних та 
соціальних компетентностей правоохоронця, а також значним попитом ОПП «Правоохоронна діяльність», 
перспективами розвитку ОП вбачаються:
- розширення ліцензійного обсягу ОПП;
- поповнити бібліотечний фонд іноземними виданнями та джерелами іноземними мовами;
- вдосконалення роботи з випускниками ОПП, для збору інформації щодо їх працевлаштування, і реалізації набутих 
компетентностей.
- підвищення якості кадрового забезпечення ОПП, в частині збільшення штатних кандидатів та докторів наук.
- підтримання існуючих та створення нових професійних асоціацій;
- для навчальних дисциплін професійного спрямування ОПП запровадити практичні заняття у формі квесту.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

навчальна 
дисципліна

Вогнева і тактико-
спеціальна 

підготовка.pdf

cdtVT/QRMol8faIO8
XMl1aywfSRXr+ixvic

PMfEmxkY=

Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC); Навчальні полігони

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Комунікативна 
компетентність в 

правоохоронній 
діяльності.pdf

5U/SRw7HKiKKDva
8qiVmG0Ir69QRSnu

Aev2edSR+Sfg=

Персональні комп’ютери (Gresso)
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

навчальна 
дисципліна

Аналіз та 
прогназування 

злочинності.pdf

TmxCmQ8rhw9kewp
l+g/5GNSOt0IA2FQ
qhJRMdEuHG2s=

Проєктор мультимедійний Sony
VPL-CX21 2016 р.в., стаціонарний
проєкційний екран Draper Consul,
178*178, 2016 р.в

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми 

поліцейської 
діяльності.pdf

CW9i/SkWPUwusds
HV0wEWTWoaUeS
mZSyWQKQOZcuqn

k=

igh-Speed Portable HD Doc
Scanner (лампа-сканер), 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Навчальні полігони

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

навчальна 
дисципліна

Управління в 
правоохоронних 

органах.pdf

TGqbuO1UVACpSssB
DrWPoU/9DNUmz8

JtumwGz6r1i7w=

Інтерактивна дошка (Terco), 
Мультимедійний проєктор
(Epson, NEC), Флипчарт

ОК 17 Виробнича 
практика 

практика Програма 
виробничої 
практики 
студентів 

освітнього ступеня 
магістр.pdf

jFGXGLgffvO+QgI1Z
pP9GUSSQmV4pGsC

o0KW2fLj+GI=

Персональні комп’ютери (Gresso)

ОК 17 Стажування практика Програма 
стажування 

слухачів освітнього 
ступеня 

магістр.pdf

dgnkrQ83KmSUz3Ka
NjUKxIA5lBTNN0b9

rajQuE0KiSg=

Персональні комп’ютери (Gresso)

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Інформаційно-
аналітичне 

забезпечення 
правоохоронної 
діяльності.pdf

Os/DnDZRCWgCp9
XBf06DDtPL8OZBd
JPAPplooFsGX5c=

Laptop (ноутбук) Lenovo
ThinkPad E570 20H5, i5-7200U,
Персональні комп’ютери (Gresso),
High-Speed Portable HD Doc
Scanner (лампа- сканер),
мультимедійний проєктор
(Epson, NEC), Флипчарт.
Аналытичне програмне
забезпечення і2 ІBM, прилади
віртуальної реальності Oculus
Quest 2, програми візуалізації
даних Prezi, Power ВІ.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

навчальна 
дисципліна

Використання 
сучасних 

інформаційних 
технологій в 
оперативно-
розшуковій 

діяльності.pdf

u/UPJAOSch5izTojO
zFZvYyqPEfR8r2zku

NAs/8mNZ4=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 14 Кримінальний 
аналіз 

навчальна 
дисципліна

Кримінальний 
аналіз.pdf

3DRnvaMzQSGjygnv
pZHEqKW8EwQeBN
GXnWjvTu1VPRU=

Laptop (ноутбук) Lenovo 
ThinkPad E570 20H5, i5-7200U,
Персональні комп’ютери (Gresso), 
High-Speed Portable HD Doc
Scanner (лампа- сканер), 
мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Флипчарт.
Аналітичне програмне 
забезпечення і2 ІBM, прилади 
віртуальної реальності Oculus
Quest 2, програми візуалізації 



даних Prezi, Power ВІ.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

навчальна 
дисципліна

Організація та 
проведення 
спеціальних 
операцій.pdf

1K+9QBi1tWDX2cVB
W9aBlRVZei2FhMy5

m0Nkebmc0EA=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Спеціальні засоби, 
Навчальні полігони

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

навчальна 
дисципліна

Актуальны 
проблеми 

превентивної 
діяльності органів 

Національної 
поліції.pdf

Ygjlab7+K3/rVUt5iZ
uvd94eB4JI2it4NE7J

C7V5pBY=

Персональні комп’ютери (Gresso)  
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

навчальна 
дисципліна

Партнерство 
поліції з іншими 

органами публічної 
адміністрації та 
суспільством.pdf

AsWiLtTKKzLMWIJ
z14tClVx6gHoASDH

dEiOnU6f9bgw=

Персональні комп’ютери (Gresso)
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми 

застосування 
кримінального 
процесуального 

законодавства.pdf

rbB0A3rGROnx2g6o
AYEZSdtjk7lO6A7QZ

Afm6ADcWys=

Проєктор мультимедійний Sony 
VPL-CX21 2016 р.в., стаціонарний 
проєкційний екран Draper Consul, 
178*178, 2016 р.в. Навчальні 
полігони

ОК 3 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
законодавства

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми 

застосування 
кримінального 

законодавства.pdf

lIP6g8Jf/rY9LPzacD
OSu2NR9lPNmnqBv

n5/mTMPEGE=

Персональні комп’ютери (Gresso)
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 2 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
професійного 

спрямування.pdf

VHQjc3plwXdzOns9
/L+QfQsLlFaRgsOgS

6KMDOEznJQ=

Персональні комп’ютери (Gresso)
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 1 Психологія 
управління

навчальна 
дисципліна

Психологія 
управління.pdf

uLpNGhKc104oi9Jc8
pP3tSNzsPbeKaLFN

gNhe3Mwj1s=

Персональні комп’ютери (Gresso)
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми захисту 

та дотримання 
прав людини в 

правоохоронній 
діяльності.pdf

zgp6B2vEPecmjF12+
sAvr0pOInlXbY5dXS

FOz7X7vmw=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Документ Таблица 2 ОДУВС.pdf MB3tpxzdfZtCpsNOOxYTMAjvu3nMFOg
+9JD2svrc8XI=

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

РН 13. 
Відшуковувати 
необхідну 
інформацію в 
спеціальній 
літературі, базах 
даних, інших 
джерелах 
інформації, 
аналізувати та 
об’єктивно 
оцінювати 
інформацію.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 2 Іноземна мова Пояснювально- Форми оцінювання: 



професійного 
спрямування

ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 15. 
Модифікувати 
основні методи та 
засоби 
забезпечення 
охорони прав і 
свобод людини, 
протидії 
злочинності, 
підтримання 
публічної безпеки 
та порядку.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 

Пояснювально-
ілюстраційний, 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 



органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 14. Розробляти 
та управляти 
проєктами у сфері 
правоохоронної 
діяльності та з 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямів, 
аналізувати 
вимоги, визначати 
цілі, завдання, 
ресурси, строки, 
виконавців.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 16. 
Використовувати 
сучасні методи і 
засоби системного 
аналізу, 
імітаційного 
моделювання, 
збирання та 
оброблення 
інформації для 
аналізу варіантів і 
прийняття рішень 
при виконанні 
професійних 
завдань.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 20. 
Орієнтуватися у 
процесі зміни 
професійних 
завдань та 
ускладнення 
оперативної 
обстановки, 
знаходити шляхи 
розв’язання 
нетипових 
ситуацій, що 
виникають під час 
попередження, 
виявлення та 
припинення 
правопорушень. 

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;



тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.



ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 19. Аналізувати 
обстановку, рівень 
потенційних загроз 
та викликів, 
прогнозувати 
розвиток дій 
правопорушників, 
вживати заходів з 
метою 
запобігання, 
виявлення та 
припинення 
правопорушень.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.



при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 12. Надавати 
кваліфіковані 
юридичні висновки 
й консультації в 
конкретних сферах 
юридичної 
діяльності.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 



роботи.
ОК 3 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 21. Здійснювати 
заходи з виявлення, 
запобігання, 
припинення 
адміністративних 
правопорушень.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

РН 17. Розуміти 
основи 
забезпечення 
національної 

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 



безпеки, 
особливості 
застосування 
спеціальних засобів 
(вогнепальної зброї, 
спеціальних засобів, 
засобів фізичної 
сили); 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 
оперативно-
розшукової 
діяльності).

службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 



розшуковій діяльності і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

РН 11. Розробляти 
та кваліфіковано 
застосовувати 
нормативно-
правові акти в 
різних сферах 
юридичної 
діяльності, 
реалізовувати 
норми 
матеріального й 
процесуального 
права в професійній 
діяльності.

ОК 3 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 18. Мати 
навички вирішення 
завдань у складі 
міжвідомчих 
органів з проблем 
забезпечення 
безпеки та 
підтримання 
правопорядку.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 

Пояснювально-
ілюстраційний, 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 



правоохоронній 
діяльності

репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 9. 
Використовувати 
у професійній 
діяльності сучасні 

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.



інформаційні 
технології, бази 
даних та 
стандартне і 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення.

пошуковий

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

ОК 14 Кримінальний 
аналіз 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи

РН 10. 
Користуватись 
державною 
системою 
урядового зв’язку, 
Національною 
системою 
конфіденційного 
зв’язку, 
формування та 
реалізації 
державної 
політики у сферах 
кіберзахисту 
критичної 
інформаційної 
інфраструктури, 
державних 

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.



інформаційних 
ресурсів та 
інформації, 
криптографічного 
та технічного 
захисту 
інформації, 
телекомунікацій, 
користування 
радіочастотним 
ресурсом України, 
поштового зв’язку 
спеціального 
призначення, 
урядового 
фельд’єгерського 
зв’язку.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

РН 1. Зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
знання, висновки 
та аргументацію 
до фахівців і 
нефахівців; 
зокрема, під час 
публічних 
виступів, дискусій, 
проведення занять.

ОК 2 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 3 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.



ОК 14 Кримінальний 
аналіз 

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстративний,
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 2. 
Координувати 
діяльність 
суб’єктів 
забезпечення 
публічної безпеки і 
порядку, а також 
здійснювати 
взаємодію з 
представниками 
інших органів 
виконавчої влади 
та місцевого 
самоврядування, 
громадськістю з 
питань 
правоохоронної 
діяльності.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.



демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 3. 
Організовувати та 
керувати 
діяльністю 
підрозділів, які 
здійснюють 
правоохоронну 
діяльність.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
практичні заняття



викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 

Форми оцінювання:  
підсумковий контроль.



дослідницький,  проблемно-
пошуковий

РН 7. Оцінювати 
та забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт у процесі 
управління 
правоохоронним 
підрозділом в 
різних умовах 
обстановки, а 
також розробляти 
відповідні 
аналітичні та 
інформаційні 
матеріали, робити 
усні та письмові 
звіти та доповіді.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.



створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних
навичок.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

РН 5. Аналізувати 
умови і причини 
вчинення 
правопорушень, 
визначати шляхи 
їх усунення.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 



правоохоронній 
діяльності

пошуковий усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 10 Управління в 
правоохоронних 
органах

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 14 Кримінальний 
аналіз 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 16 Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
правоохоронної 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

РН 6. Спілкуватися 
англійською мовою 
усно і письмово з 
професійних та 
наукових питань 
правоохоронної 
діяльності на рівні 
B2 (відповідно до 
європейської шкали 
рівнів).

ОК 2 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, 
проблемнопошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.



РН 4. 
Узагальнювати 
практичні 
результати 
роботи і 
пропонувати нові 
рішення, з 
урахуванням цілей, 
обмежень, 
правових, 
соціальних, 
економічних та 
етичних аспектів.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 6 Аналіз та 
прогнозування 
злочинності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 1 Психологія 
управління

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 15 Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій  в 
оперативно-
розшуковій діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль



репродуктивний, 
дослідницький,  проблемно-
пошуковий

РН 8. 
Забезпечувати 
законність та 
правопорядок, 
захист прав та 
інтересів 
особистості, 
суспільства, 
держави з 
використанням 
ефективних 
методів й засобів  
забезпечення 
публічної безпеки і 
порядку в межах 
виконання своїх 
посадових 
обов’язків.

ОК 4 Актуальні 
проблеми 
застосування 
кримінального 
процесуального 
законодавства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 5 Актуальні 
проблеми 
поліцейської 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 7 Комунікативна 
компетентність в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 8  Вогнева і 
тактико-спеціальна 
підготовка

Використовуються наступні 
методи:
- методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний);
- методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації
(лекції, бесіди і т.п.);
- методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна
демонстрація 
викладачем).Серед 
основних методів, що 
застосовуються для
навчання можна зазначити:
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
вогневої підготовки також
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних
лекцій з основних тем 
навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні
відеофільми тощо.
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни особливе місце
при її викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом
виконання практичних дій 
курсант отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому
аналізує, на підставі аналізу 
робить висновки щодо її 
практичного застосування.
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
слухачами не тільки знань у
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.



навичок.

ОК 9 Актуальні 
проблеми захисту та 
дотримання прав 
людини в 
правоохоронній 
діяльності

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 11 Партнерство 
поліції з іншими 
органами публічної 
адміністрації та 
суспільства

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 12 Актуальні 
проблеми 
превентивної 
діяльності органів 
Національної поліції

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 13 Організація та 
проведення 
спеціальних операцій 
підрозділами 
Національної поліції 
України

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.
Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи;
тестування; індивідуальні 
роботи.

ОК 17 Виробнича 
практика 

Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

ОК 17 Стажування Пояснювально-
ілюстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, проблемно-
пошуковий

Форми оцінювання: 
підсумковий контроль.

 


