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НАЦIОНАЛЬНА ПОЛIЦIЯ УКРАIНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОI ПОЛIЦII 

В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI 

вуJ 1. €врейсъка, 12, м. Одеса, 65014, тел. (048) 779-40-61, lдентифiкацiйний код 40108740 

РЕЦЕНЗIЯ 

на освiтньо-професiйну проrраму «Правоохоронна дiяльнiсть» пiдrотовки 

здобувачiв другого (маriстерськоrо) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 262 

«Правоохоронна дiяльнiсть», rалузь знань 26 «Цивiльна безпека», 

Одеськоrо державного унiверситету внутрiшнiх справ 

Сучасна правоохоронна дiяльнiсть, в умовах реформування сектору 

державного управлiння, потребуе оновлення концептуальних пiдходiв до системи 

пiдrотовки писококвалiфiкованих кадрiв, здатних вирiшувати складнi завданю , 

пов ' язанi iз забезпеченням публiчноУ безпеки та громадс~кого порядку. 

У цьому контекстi реалiзацiя . в Одеському державному унiверситетi 

внутрiшнiх справ освiтньоУ-професiйноУ програми «Правоохоронна дiяльнiсть» 

пiдrотовки здобувачiв вищоУ освiти другого (магiстерського) рiвня заслуговуе на 

схвалення та шдтримку. 

Ретельне ознайомлення з рецензованою освiтньо-професiйною програмою 

«Правоохоронна дiяльнiсть» другого (магiстерського) рiвня вищоУ освiти 

Одеського державного унiверситету внутрiшнiх справ дае пiдстави стверджувати , 

що вона розроблена на належному методичному рiвнi та дозволяе досяrти 

110зитивних результатiв у пiдготовцi правоохоронцiв новоУ формацiУ. 

Послiдовнiсть викладення навчальних дисципшн в межах освпньо

професiйноУ програми е логiчно обумовленою. Перелiк навчальних дисциплiн 



вiдповiдас основним вимогам, що висуваються для працiвникiв правоохоронних 
орrаюв. 

В цшому, освiтньо-професiйна програма «Правоохоронна дiяльнiсть» 

пiдготовки здобувачiв другого (магiстерськоrо) рiвня вищоi' освiти у rалузi знань 

26 «Цивiльна безпека», спецiальностi 262 «Правоохоронна дiяльнiсть» Одеського 

державного унiверситету внутрiшнiх справ спрямована на вирiшення проблем 

набуття фахових компетентностей здобувачами вищоi' освiти. 

Перелiк фахових компетентностей, на отримання яких спрямована освiтньо

професiйна проrрами «Правоохоронна дiяльнiсть» другого (магiстерського) рiвня 

вищоi' освiти, с оптимальним та достатнiм для якiсного виконання службових 

обо в' язкiв у прщзоохоронних органах. 

Як пiдсумок, слiд вказати, що освiтньо-професiйна програма повюстю 

. . 
В\ДПОВlдаЕ: вимогам сьоrодення щодо фаховоi' шдготовки 

. . 
працrвниюв 

правоохоронних органiв та, як результат, дозволяЕ: забезпечити якiсну пiдготовку 

здобувачiв вищоi' освiти у rалузi знань 26 «Цивiльна безпека» за спецiальнiстю 

262 «Правоохоронна дiяльнiсть». 

Заступник начальника - начальник вiддiлу 

професiйного навчання управлiння кадрового 

забезпечення Головного управлiння 

Нацiональноi' полiцii' в Одеськiй областi 
. . ... 

ПIДПОЛКОВНИК ПОЛЩII 

Начальник управлiння кадрового за без 

Г оловноrо управлiння Нацiональноi' 

в Одеськiй областi 

пiдполковник полiцii' 

16.И.U;t/ 

Максим ЛИМАР 

IOpiй МЕРДЕНОВ 


