
До Одеського державного 

унiверситету внутрiшнiх справ 

РЕЦЕНЗIЯ 
на ОПП «Правоохоронна дiяльнiсть» другого (магiстерського) рiвня вищоi' 

освiти за спецiальнiстю 262 «Правоохоронна дiяльнiсть» 
галузь знань 26 «Цивiльна безпека» ОДУВС 

Серед багатьох функцiй сучасноУ демократичноУ, правовоУ держави, одною з 

основних € правоохоронна функцiя. Правоохоронна дiяльнiсть держави поляrа€ в 

тому, що, по-перше, держава створю€ для цi€1 мети спецiальнi правоохороннi 

органи, по-друге, покладае на них завдання в сферi контролю за дотриманням 

правових норм, по-трете, надiляе Ух вiдповiдними повноваженнями для виконання 

nокладених завдань. 

У цьому зв'язку, безсумнiвно, особливоУ уваги потребуе процес фаховоУ 
. . . . 

пщготовки прац1вниюв правоохоронних оргаюв, спроможних на достатньому 

рiвнi виконувати завдання, що постають перед державою у сферi правоохоронноi' 

дiяльностi та забезпечення публiчноУ безпеки. 

Серед закладiв вищоУ освiти, що здiйснююtь шдготовку правоохоронщв, 

Одеський державний унiверситет внутрiшнiх справ, як профiльний заклад вищоi· 
-

освiти системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украi:ни, мае багаторiчний досвiд 

якiсноi' пiдготовки фахiвцiв у сферi правоохоронно'i дiяльностi. 

Ознайомлення з положениями освiтньо-професiйно'i програми 

«Правоохоронна дiяльнiсть» другого (магiстерського) рiвня вищоi' освiти 

Олеського державного унiверситету внутрiшнiх справ дозволяе дiйти висновкiв 

про 'ii якiсне розроблення та обrрунтування. Цiлi та особливостi програми 

визначею розробниками в1рно, та вiдображають галузевий контекст 

спецiальностi. Крiм того, слiд наголосити, що перелiк навчальних дисциплiн, якi 

передбаченi для опанування здобувачами, у повнiй м1р1 вiдповiдають сучасним 

вимогам до професiйно'i пiдготовки правоохоронцiв. 



/ 
Структурно-логiчна побудова осв1тнього процесу та порядок вивчення 

навчальних дисциплiн е такими, що заслуговують на схвалення. 

Запропонованi навчальнi дисциплiни за своi'м змiстом вiдображають основнi 

тенденцii' розвитку правоохоронноi' та безпековоi' сфер. В наявностi навчальнi 

дисциплiни адмiнiстративно-правового та кримiнально-правового спрямування, 

що У майбутньому дозволить випускникам програми впевнено виконувати св01 

функцiональнi обов'язки на посадах у практичних пiдроздiлах. 

Окремо вiдзначаемо навчальнi дисциплiни практичного спрямування, яю 

направленi на набуття необхiдних навичок та вмiнь у передбачених законом 

випадках застосовувати засоби фiзичного впливу, 
. . 

спец1алью засоби та 

вогнепальну зброю, а також здiйснювати управлiння правоохоронними органами i 

користуватись сучасними тактичними прийомами пiд час виконання завдань 1з 

забезпечення публiчноУ безпеки i порядку. 

ВважаЕ:мо, що освiтньо-професiйна програма «Правоохоронна дiяльнiсть» 

другого (магiстерського) р1вня вищоУ осв1ти за 
. . 

спец1альн1стю 262 

«Правоохоронна дiяльнiсть» галузi знань 26 «Цивiльна безпека» Одеського 

. . . . . 
державного уюверситету внутр1шюх справ вщповщаЕ: су

часним вимогам щодо 

якiсноУ пiдготовки майбутнiх правоохоронцiв, а 11 реал1защя сприятиме 

поповненню правоохоронних органiв держави фахiвцями вищого рiвня. 
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