
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 34378 Правоохоронна діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 Швець Дмитро Володимирович

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 34378

Назва ОП Правоохоронна діяльність

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр, Бакалавр
 

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

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 
Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 
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, Кафедра кримінального права та 
кримінології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

М. Одеса, вул. Успенська, 1, провулок Сабанський, 4а, вул. Отамана 
Головатого, 102 Б, 21-й км. Старокиївської дороги 42-Б

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 401995

ПІБ гаранта ОП Берназ Павло Васильович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

bernazp@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-370-02-27

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 3 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
У 2020–2021 навчальному році в Одеському державному університету внутрішніх справ (далі — ОДУВС) існувало дві  
ОПП для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність»: ОПП «Правоохоронна діяльність», за якою здійснювали підготовку здобувачі вищої 
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (студенти) та ОПП «Правоохоронна діяльність (поліцейські)», за 
якою здійснювали підготовку здобувачі вищої освіти за державним замовленням (курсанти, слухачі) (протокол 
Вченої ради ОДУВС від 27.05.2020 № 12).
У 2020 році було затверджено галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який було введено в дію в 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. 
Пропозиції було схвалено Вченою Радою університету (протокол від 25.02.2021 № 8). Також на цьому засіданні 
Вченої рад ОДУВС було запропоновано об’єднати дві існуючі ОПП в одну ОПП «Правоохоронна діяльність», для 
чого створено проектну групу з розробки проєкту ОПП, визначено гаранта.
Рішеннями Вченої ради ОДУВС затверджено ОПП «Правоохоронна діяльність» (протокол від 27.04.2021 № 10), 
відповідні навчальні плани та каталог  вибіркових освітніх компонентів (протокол від 27.05.2021 №11).
На підставі рішення робочої групи з широким колом роботодавців та представників ЗВО МВС України в липні 2021 
р. (https://cutt.ly/NRIMS34) МВС України розроблено типову ОПП за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» для бакалаврського рівня вищої освіти (доповідна записка МВС України від 19.08.2021 № 35392/22), що 
спонукало Рішеннями Вченої ради ОДУВС схвалити відповідні зміни до ОПП (протокол від 27.08.2021 № 1). У 
зв’язку з набранням чинності постанови КМ України від 19.05.2021 №497 і наказу МОН України від 13.01.2022 №26 
виникла потреба внести зміни до розділу "Форми атестації здобувачів вищої освіти".
 У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні МВС України було ініційовано  обговорення ОПП із закладами зі 
специфічними умовами навчання в результаті якого внесено зміни до типової ОПП за спеціальністю 262 
«Правоохоронна діяльність» для бакалаврського рівня вищої освіти. На підставі змін до типової ОПП та 
рекомендацій стейкхолдерів робочою групою розроблено проєкт ОПП, який схвалено Вченою радою ОДУВС 
(протокол від 29.06.2022 № 21)
З метою реалізації рішення Вченої ради від 29.06.2022 № 21 до ОПП були внесені відповідні зміни.
Більш детальна інформація щодо освітнього процесу та унікальності ОПП «Правоохоронна діяльність» зазначена за 
посиланням (http://surl.li/bmdxr, ).
 
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 2022 - 2023 385 283 95 0 0

2 курс 2021 - 2022 385 315 45 0 0

3 курс 2020 - 2021 385 298 59 0 0

4 курс 2019 - 2020 385 51 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 11380 Кримінально-правова
34378 Правоохоронна діяльність
39292 Правоохоронна діяльність (поліцейські)
22420 Юрист
35447 Правоохоронна діяльність
47545 Правоохоронна діяльність (поліцейські)
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другий (магістерський) рівень 11217 Кримінально-правова
34379 Правоохоронна діяльність
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_262_ПД_БАКАЛАВР_2022_
року_2.pdf

ZaKUBPTcEAfw1oIMLuwY6+ESwHP+lymMWOAJJ2Zrn
1Q=

Навчальний план за ОП Навчальні плани.pdf n+Oo8zlRK7mNjIQMOU22RqfndOQvL/29y/gyXSZ0CaE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Гаспаров.pdf B4Px4mZXqXb/I1nNPeuK8DzosM+4JiLmn5pnwaSuXKs
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Погребняк.pdf t/NpPcv5ACmnop8eTAWGMjL+BleRPPvl8BmZNk7TJm
I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Семікоп.pdf mt2IcGYchjuHg04vYu0g0qXZQm8Imq3oz6efQ83pHgU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Хутняк.pdf LKx0SALUgQNx+WW4Nj6Ih3ue5vZq8g1kv+ojAhdKGvQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Черевко.pdf 5REqCvmPpIS+IjgUQ/RZjNUxJDgwWyL/ZkZkQmdiON
0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань у сфері 
забезпечення охорони прав і свобод людини, суспільства та держави, охорони публічного порядку, забезпечення 
публічної безпеки, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та протидії домашньому насильству, 
забезпечення прав дітей, які перебувають у контакті із законом.
Особливість (унікальність) ОПП полягає у системному підході щодо поєднання загальної та спеціальної підготовки 
здобувачів вищої освіти за напрямами запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення прав дітей, які 
перебувають у контакті із законом. Наведене безпосередньо відображено у відповідній теоретичній та практичній 
підготовці здобувачів за ОП через залучення до теоретичної підготовки правоохоронців-практиків у цій сфері, 
вивчення інноваційних методів та способів регулювання таких правоохоронних відносин, залучення здобувачів 
освіти до набуття практичних навичок з використанням спеціалізованих навчальних полігонів «Інтерактивна 
класна кімната» та «Кризова кімната, дружня до дітей», «Лінія 102» та інших.
Викладена унікальність обумовила відповідний перелік освітніх компонентів, зокрема: «Адміністративно- 
юрисдикційна діяльність поліції», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Поліцейська деонтологія», 
«Поліцейська діяльність» тощо.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОПП відповідають основним завданням та напрямам діяльності університету, які закріплені в Статуті ОДУВС 
(http://surl.li/anhbk), серед яких підготовка висококваліфікованих фахівців для забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку за 
відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами, здійснення педагогічної діяльності на 
інноваційних засадах, забезпечення організації освітнього процесу з урахуванням новітніх досягнень у галузі 
педагогіки вищої школи тощо. Цілі ОП відповідають місії та стратегії, які відображені у Стратегії розвитку ОДУВС 
на 2021–2025 роки (http://surl.li/qpkt). Так, 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 
та 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

Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників освітньої програми враховувалися під час визначення 
додаткових освітніх компетентностей та результатів навчання. Здобувачі надавали рекомендації під час засідань 
курсантсько-студентського самоврядування та кафедр, на робочих зустрічах розробників ОПП, брали активну участь 
у формуванні каталогу вибіркових освітніх компонентів тощо.
Здобувач вищої освіти Д. Димура та випускники К. Вихристюк, О. Козубов, Молдавчук Г. є членами робочої групи 
освітньої програми.
Здобувачі за ОПП, які є представниками курсантсько-студентського самоврядування 
(http://oduvs.edu.ua/studentam/studentske-samovryaduvannya/), членами Науково-методичної ради та Вченої ради 
університету приймали безпосередню участь у обговоренні та ухваленні нових редакцій ОП. Здобувачі долучалися 
до оновлення змісту ОПП та обсягу обов'язкових освітніх компонент (кафедра кібербезпеки та інформаційного 
забезпечення (протокол від 04.04.2022 року № 9); кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 
(протокол від 24.04.2022 року №14) та ін.
За ініціативою здобувачів розглядались питання щодо оновлення каталогу вибіркових дисциплін. Так на засіданні 
кафедри кримінального права та кримінології рекомендовано включення до Каталогу ВК «Кваліфікація 
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи» (протокол від 28.01.2022 року № 9) та ін.

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців були враховані під час формулювання цілей та ПРН за ОП, а також з 
урахуванням викладення особливостей ОП. Зокрема, в рамках проведення панельної дискусії на тему «Сучасний 
стан та перспективи розвитку ювенальної превенції в Україні» за участю заступника начальника Управління 
ювенальної превенції НПУ Кіцула, начальника відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Одеській області 
Капуляка, начальника відділу ДонДУВС Шнейдер  були розглянуті питання особливостей підготовки в рамках ОП 
фахівців правоохоронної діяльності, що безпосередньо покликані забезпечити права дітей. Результатом цих 
обговорень було прийняття рекомендацій щодо включення до ОПП ПРН 23 та ПРН 24 (https://bit.ly/353N2g0).
Начальник ГУНП в Одеській області Хутняк та начальник УКР ГУНП в Одеській області Гаспарова були долучені до 
надання оцінці цілям та результатам навчання, визначеним ОПП, що відображено у рецензіях на ОПП. Голова ГО 
«Громадський рух Віра, Надія, Любов» Семікоп звернула увагу  на практичну значимість змісту ОП у контексті 
навчальних досягнень ПРН 16 та ПРН 17, а також ПРН 23 та ПРН 24.
Представниками НПУ було рекомендовано збільшення кредитів з ОК «Тактико-спеціальна підготовка».
До Каталогу ВК представник міграційної служби Погребняк запропонувала включити навчальну дисципліну 
«Міжнародне гуманітарне право», суддя Малиновського районного суду м. Одеси, к.ю.н. Черевко –  «Морське та 
річкове право».

- академічна спільнота

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП враховувалися пропозиції науково- 
педагогічних працівників ОДУВС, які брали участь в удосконаленні ОПП.
На засіданнях Вченої ради, Навчально-методичної ради, робочої групи, засіданнях кафедр та інших заходах 
науково-педагогічними працівниками університету обговорювалися питання щодо змістовного перегляду освітніх 
компонентів та удосконалення освітньої програми.
На засіданні кафедри кримінального процесу доцент кафедри Мудрецька Г. запропонувала збільшити кількість 
кредитів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (протокол кафедри кримінального процесу від 
31.05.2022 року № 1 ); До Каталогу ВК було рекомендовано включення ОК «Морська безпека», «Транспортне право» 
та ін. (кафедра трудового, земельного та господарського права (протокол від 18.05.2022 року № 8), кафедра 
державно-правових дисциплін (протокол від 28.01.2022 № 8) та ін. 

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 
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робочі програми навчальних дисциплін за ОПП.

- інші стейкхолдери

З урахуванням сучасних тенденцій реформування правоохоронних органів, ЗВО під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОПП враховувалися пропозиції представників інших ЗВО, випускників ОПП. В 
межах спільної діяльності робочої групи, що включала представників 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, на замовлення МВС України як 
головного роботодавця були враховані думки представників цих закладів вищої освіти щодо цілей, результатів 
навчання та змісту ОПП (http://surl.li/anhov).
Активно до формування цілей та результатів навчання долучалися представники органів місцевої влади (відгуки від 
Одеської обласної ради), що забезпечило впровадження результатів навчання, які формують унікальність ОП 
(ПРН23, ПРН24) (http://oduvs.edu.ua/news/predstavnitsya-universitetu-vzyala-chast-u-zasidanni-koordinatsijnoyi-ra). 
На нарадах та засіданнях робочої групи з оновлення ОПП із зацікавленими особами обговорювались питання 
покращення ОПП (https://www.facebook.com/groups/1111807305949347/permalink/1309805439482865/).

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

Європейська інтеграція України обумовлює перебудову всієї правоохоронної системи держави, підготовку сучасних 
правоохоронців, які володіють компетентностями у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, суспільства 
та держави, охорони публічного порядку, забезпечення публічної безпеки, превентивної та профілактичної 
діяльності, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення прав дітей, які перебувають у контакті із 
законом. Зазначене обумовило формування відповідних цілей навчання, серед яких наділення здобувачів 
здібностями до розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем правоохоронної діяльності, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а також у формуванні відповідних результатів навчання, 
як-то: ПРН1, ПРН6, ПРН14.
Під час здійснення системного моніторингу ринку праці структурними підрозділами університету та робочою 
групою ОПП, кафедрами виокремлюються ті навчальні досягнення, які мають бути витребувані у здобувачів ОПП, 
на основі чого формуються відповідні результати навчання. Серед таких щодо: адаптації і ефективної діяльності за 
звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки (ПРН12), застосовування 
заходів, спрямованих на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли 
внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення (ПРН16) та ін.

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

Цілі та програмні результати навчання враховують галузевий контекст, що відображено у її спрямуванні на 
формування компетентностей щодо вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері 
правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 
правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Наведене відображене у 
наступних результатах навчання: РН14, РН22.
Регіональний контекст ОПП проявляється через врахування в її цілях та результатах навчання положень Стратегії 
розвитку Одеської області на період 2021 – 2027 року, яка затверджена рішенням Одеської обласної ради від 
03.03.2020 р. № 1228-VII, обласної Комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознаками статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року, 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 р. № 1171-VII.
Зокрема, згідно Стратегічного пріоритету 1 «В центрі уваги - людина» першим документом визначена операційна 
ціль 1.2 «Соціальний захист населення», в межах якої окреслено завдання «Безпечне дитинство – спільна справа 
громад Одеського регіону», засобом до виконання якого є підготовка фахівців у правоохоронній сфері, покликаних 
забезпечити безпеку дітей у сім’ї, а також тих, які перебувають у контакті із законом. Наведене віднайшло 
відображення як у межах цілей та особливостей ОПП, а саме: в межах відповідних результатів навчання ПРН 23, 
ПРН 24.

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 ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних 
освітніх програм першого рівня вищої освіти, а саме: Національної академії внутрішніх справ, Харківського 
національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, 
Дніпропетровського 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, а також 
переліку освітніх компонентів нормативної частини програми (http://surl.li/anhov).При розробці ОПП був 
врахований досвід Поліцейської академії Чеської республіки в Празі (https://www.polac.cz/g2/index.php) в частині 
формування змісту ОП, який створив умови для досягти визначених нею результатів навчання.
Зокрема, за прикладом ОК «Протидія домашньому насильству» ОПП Поліцейської академії Чеської республіки в 
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Празі, яка формує навички із застосування заходів, які спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних 
осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного 
правопорушення, до змісту ОПП ОДУВС включено ОК «Запобігання та протидія домашньому насильству». Дана 
освітня компонента забезпечує досягнення таких результатів навчання: ПРН16, ПРН 23 та ПРН 24.

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») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженому та введеному в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 року № 578.
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 повною мірою відтворюють результати навчання, визначені Стандартом, де 22 
результати навчання повною мірою кореспондують навчальним досягненням, визначеним стандартом, а 23 та 24 
ПРН відображають специфіку самої програми у межах прояву принципу автономії закладу вищої освіти.
Усі обов’язкові освітні компоненти спрямовані на опанування всього переліку компетентностей, що визначені 
Стандартом, де серед спеціальних компетентностей виділені додаткові СК 21 та СК 22,, що забезпечують 
формування унікальних результатів навчання для ОПП. ОПП є збалансованою, з раціональним розподілом 
кредитів, з чіткою структурою і прозорим планом реалізації.

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)?

180

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)?

135

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

45

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

Зміст освітньо-професійної програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», яка передбачає теоретичну та практичну підготовку бакалаврів, а також здатна 
задовольнити індивідуальні освітні запити здобувача освіти. Освітні компоненти мають послідовно-логічний 
виклад, чітку структурно-логічну схему та дозволяють: сформувати і розвинути фахові компетентності щодо 
забезпечення прав і свобод людини, правопорядку; принципів взаємодії з населенням на засадах партнерства; основ 
протидії корупції; порядку та підстав застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-
технічних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних; здійснення оперативно-розшукової діяльності, 
протидії діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп, нелегальній 
міграції, боротьби з тероризмом, реалізації державної політики у сфері кіберзахисту державних інформаційних 
ресурсів та інформації, міжнародних стандартів та національної системи запобігання та протидії домашньому 
насильству; механізму забезпечення прав дітей, які перебувають у контакті із законом. Освітня програма містить 
обов’язкові та вибіркові компоненти. Такі обов’язкові освітні компоненти, як: «Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність поліції»,    «Оперативно-розшукова    діяльність»,     «Інформаційні та комунікаційні технології», 
«Запобігання та протидія домашньому насильству», «Поліцейська діяльність», «Тактико-спеціальна підготовка», 
«Спеціальна фізична підготовка» носять фундаментальний характер у формуванні професійних навичок, якими 
повинен володіти фахівець у правоохоронній сфері. Запропоновані вибіркові освітні компоненти 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: 84 % здобувачів повністю задоволені переліком освітніх компонентів (http://surl.li/dfoqz).

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів реалізується завдяки передбаченим у структурі ОПП 45 
кредитам ЄКТС (25 % від загального обсягу) для вільного вибору. В університеті сформовані чіткі та прозорі 
процедури для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти, які регламентовано 
Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін 
здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg), Положенням 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/dgdhg) та висвітлюється інформація на офіційному веб-сайті (http://surl.li/ankyb). 
Формою забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін є індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти, який розробляється ЗВО у взаємодії зі здобувачем (http://surl.li/dhvzr).

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

Порядок вільного вибору освітніх компонентів здобувачами здійснюється відповідно до Положення про порядок 
вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg). Освітньою програмою 
визначено, що здобувачі, можуть обирати освітні компоненти з каталогу вибіркових ОК, який оприлюднено на 
офіційному сайті університету (http://surl.li/dgckz). Здобувачі мають право вільного вибору освітніх компонентів із 
каталогу вибіркових ОК інших освітніх програм ОДУВС. Структурно-логічною схемою вивчення вибіркових 
компонентів передбачено на другому році навчання. Також здобувачам надано право на 2-му курсі, обрати 
написання   курсової   роботи   з   двох   запропонованих   освітніх   компонентів
«Поліцейська діяльність» (3-ій семестр) або «Кримінальне право» (4-ий семестр). За результатами обрання освітніх 
компонентів декани 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 можливість коригувати свою індивідуальну освітню траєкторію. 
Згідно з пунктом
2.4 Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін, щороку до 01 травня здобувач має право 
коригувати свій індивідуальний навчальний план. Для реалізації цього права, з урахуванням вимог стандарту вищої 
освіти, ОПП, пропозицій роботодавців та 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 проєкту каталогу вибіркових ОК.
У 2022 році було оновлено Каталог вибіркових освітніх компонентів з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, 
зокрема включені такі освітні компоненти: Морська безпека, Міжнародне гуманітарне право, Транспортне право та 
ін.
Згідно з результатами опитування здобувачів на питання: «Чи задоволені Ви індивідуальною освітньою траєкторією 
освітньо-професійної програми, на якій навчаєтесь?» 82 % респондентів дали відповідь: «Так, повністю 
задоволений» (http://surl.li/dfoqz).

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 21 кредит ЄКТС на практичну підготовку здобувачів. Враховуючи те, що ОДУВС 
є державним закладом вищої освіти зі специфічними умовами навчання, який перебуває у сфері управління МВС 
України, в навчальних планах для здобувачів (курсантів), які здійснюють підготовку за державним замовленням, 
передбачено такі види проходження практики: ознайомча практика в 2-му семестрі, навчальна практика в 4-му 
семестрі та стажування в 6-му семестрі, а для здобувачів (студентів), які здійснюють підготовку за кошти фізичних 
або юридичних осіб, такі види проходження практики: навчальна практика в 4-му семестрі та виробнича практика в 
6-му семестрі. Організація проведення практики передбачена  Положенням про практичну підготовку слухачів та 
курсантів (http://surl.li/dgcmu) та Положенням про практичну підготовку студентів (http://surl.li/dgcml). Для 
супроводження практичної підготовки кафедри професійного спрямування розробляють Програми відповідного 
виду практики. Практична підготовка здобувачів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам 
програми. За здобувачами, які проходять практику, кафедра закріплює науково-педагогічних працівників, які є 
досвідченими фахівцями у сфері правоохоронної діяльності та мають необхідну професійну кваліфікацію.
Згідно з результатами опитування здобувачів щодо якості практичної підготовки за ОПП на питання «Оцініть якість 
практичної підготовки за ОПП» 80 % респондентів дали відповідь «Так, повністю задоволений» 
(http://surl.li/dfoqz).

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 програмними результатами навчання 
визначено можливість здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а 
також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні 
правопорушення, адміністративні проступки та події. У своїй діяльності правоохоронець повинен адекватно 
оцінювати ситуації, самостійно приймати правильні рішення в критичних умовах, ефективно діяти в команді та 
вирішувати конфлікти або не допускати їх виникнення. Головною метою більшості обов’язкових ОК є надання 
здобувачу вмінь спілкуватись у конфліктних ситуаціях, встановлювати контакти з різними категоріями громадян, 
вести суперечку, аргументувати, переконувати та відстоювати свою позицію, слухати і вести бесіду, виступати 
публічно тощо.
Серед освітніх компонентів слід виділити: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 18, ОК 19, ОК 21, ОК 26, які дозволяють набути 
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практичні навички у використанні комунікативних технологій, використання мовних і позамовних засобів 
комунікації та прийнятті управлінських рішень у діяльності правоохоронця.
В університеті діє «Школа молодших командирів» з метою навчання їх необхідним знанням і спеціальним навичкам 
керівництва підлеглими, вмінню виховувати у них відповідальність за доручену справу, дотримуватися дисципліни, 
приймати правильні та ефективні рішення у конфліктних ситуаціях, також проводяться зустрічі зі старостами 
навчальних груп. (http://surl.li/dgcqb)

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 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
який затверджено Наказом МОН України від 30.04.2020 р. № 578 (http://surl.li/bjggm). Освітньо-професійною 
програмою «Правоохоронна діяльність» враховані вимоги: до рівня освіти осіб, які можуть вступати на навчання за 
освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання і компетентностей; загального обсягу 
кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; обсягу кредитів ЄКТС, спрямованих на 
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та на практичну підготовку в правоохоронних 
органах із відповідною специфікою діяльності; форми атестації здобувачів вищої освіти та ін.

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/dbzou) планування навчального процесу 
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 180 кредитів ЄКТС, які рівномірно розподілені на три 
роки. Графіком навчального процесу передбачено шість семестрів. Максимальне тижневе навчальне навантаження 
(МТНН) здобувача вищої освіти не перевищує 25 годин. Розподіл теоретичного навчання 1 семестр – 15 тижнів (2 
екзамени та 8 заліків, МТНН - 25); 2 семестр – 24 тижні (5 екзаменів та 6 заліків, МТНН - 22); 3 семестр – 15 тижнів 
(3 екзамени та 7 заліків, МТНН - 22); 4 семестр – 22 тижні (1 екзамен та 9 заліків, МТНН - 21); 5 семестр – 14 тижнів 
(6 екзаменів та 4 заліки, МТНН - 25); 6 семестр – 12 тижнів (1 екзамен та 6 заліків, МТНН - 24). Зміст самостійної 
роботи з відповідної навчальної дисципліни визначається робочою програмою та забезпечується навчально-
методичним комплексом. Згідно з результатами опитування більшість здобувачів (72 %) задоволенні своїм 
навантаженням (кількість дисциплін на семестр, кількість годин на тиждень аудиторної роботи) 
(http://surl.li/dfoqz).

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 на заочній 
формі навчання підготовку здійснюють здобувачі вищої освіти, більшість з яких уже працюють у правоохоронних 
органах України, а саме: Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, та ін. Це дозволяє 
поєднати теорію з практикою і отримати необхідні фахові компетентності та досягти програмних результатів 
навчання.

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 2022 році розміщено на офіційному 
сайті: http://surl.li/dbzoc. 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?

Правилами прийому до університету у 2022 році для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра (за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»), використовуються результати тільки розгляду 
мотиваційних листів.
У мотиваційному листі вступника щодо майбутнього фаху вказуються роздуми про правильність професійного 
самовизначення, здатність до самореалізації у професії, бачення себе в перспективі як успішного, 
конкурентоспроможного фахівця. Демонструється спроможність інтерпретувати ідеї, реалії, ситуації, здатність 
робити власні висновки, значущі для особистісного і професійного становлення. Програма індивідуальної усної 
співбесіди для вступників на навчання за державним замовленням за спеціальністю
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262 Правоохоронна діяльність включає питання, які безпосередньо стосуються майбутнього фаху, зокрема перший 
блок - «Майбутня професія – поліцейський».
Гарант освітньої програми П. Берназ є головою предметної комісії з проведення індивідуальної усної співбесіди зі 
вступниками на навчання за державним замовленням відповідно до наказу ОДУВС від 29 липня 2022 року №380 
"Про затвердження складу приймальної комісії університету у 2022 році".

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

Університетом визнаються результати навчання, отримані в інших ЗВО на підставі наступних нормативних 
документів: Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/amtvm), Положення 
про організацію освітнього процесу (http://surl.li/dbzou), Положення про організацію освітнього процесу на заочній 
та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://surl.li/dbzoz). Доступність вищевказаних документів 
забезпечується, шляхом розміщення їх на офіційному сайті ОДУВС. Крім того, науково-педагогічні працівники 
кафедр, представники факультету та інституту права та кібербезпеки доводять до відома здобувачів ОП інформацію 
про процедуру визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти.

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

Прикладами застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, на 
ОПП «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є: у 2021 році Я. Вакарчук, В.  
Дмитращук, Д. Лавренюк, В. Мудрик, М. Нєдова, О. Третяк, В. Хараїм, В. Ражик; у 2022 році А. Хальзєва, А. 
Шипілов, В. Кравчук,  А. Курдогло.

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).
Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри та працівники факультетів інформують про можливості 
зарахування результатів неформальної освіти здобувачів на аудиторних заняттях та про участь у заходах 
неформальної освіти. Долучається до популяризування й адміністрація університету. 

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

За ОПП «Правоохоронна діяльність» до адміністрації університету звернулися здобувачі першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти із заявами про визнання або невизнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті, з 
навчальних дисциплін: «Іноземна мова професійного спрямування» (В. Денисюк, Д. Гончаренко, Є. Вільська, Д. 
Земцев, Р. Камінський, та ін), «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» (Д. Сидор, С. Чорний), 
«Спеціальна фізична підготовка» (Т. Юрчак, Я. Філіпчук), «Вогнева підготовка» (А. Лисий, Г. Карагуц, А. Рубан), 
«Тактико-спеціальна підготовка» (Г. Карагуц, М. Карагуц, А. Овсійчук). (http://surl.li/ddoxu)
За результатами розгляду, наданих здобувачами документів, що підтверджували набуття результатів навчання у 
неформальній освіті, встановили їхню відповідність із компетентностями та результатами навчання, що формуються 
вищевказаними навчальними дисциплінами.

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

Програмні результати ОПП передбачають як здобуття теоретичних знань, так і формування відповідних 
практичних навичок у здобувачів. Саме за такою основою здійснюється вибір та реалізація форм та методів 
навчання та викладання на ОПП з урахуванням загальних положень, визначених у Положенні про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/dbzou) та Положенні про організацію освітнього процесу на заочній та 
дистанційній формах здобуттявищої освіти (http://surl.li/dbzoz).
У процесі вивчення кожного освітнього компоненту застосовується диференційний підхід до вибору форм навчання 
залежно від його змісту та особливостей. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, 
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи та ін. Основними видами навчальних занять є: лекції, 
семінари, практичні та індивідуальні заняття, тренінги тощо. Форми навчання та викладання добираються НПП 
самостійно, залежно від типу, змісту та особливостей навчальної дисципліни. Для формування практичних навичок 
та вмінь застосовуються: поліцейські квести, бінарні заняття, ситуативні комплексні практичні заняття, практичні 
заняття на навчальних полігонах, зустрічі з працівниками практичних підрозділів, тренінги тощо.
При викладанні дисциплін за ОПП «Правоохоронна діяльність» обираються методи та засоби навчання, що 
забезпечують якість освітнього процесу та сприяють досягненню програмних результатів навчання, а саме: 
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евристичний, проблемного викладу, пояснювально-ілюстраційний, проблемного викладу, інтерактивного навчання 
тощо.

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?

В університеті використовується студентоцентрований підхід щодо вибору форм і методів навчання. Головним 
пріоритетом при реалізації ОПП є здобувачі вищої освіти, задоволення їхніх освітніх потреб, враховуючи інтереси та 
подальшу професійну діяльність.
Студентоцентрований підхід ґрунтується на впровадженні в освітній процес кращих практик насамперед 
інтерактивних технологій навчання, які зорієнтовані на заохочення здобувачів вищої освіти змінити роль від 
пасивного слухача до активного учасника, який може впливати на процес отримання компетентностей.
Здобувачі вищої освіти можуть впливати на організацію та якість освітнього процесу через своїх представників у 
науково-методичній та Вченій раді університету, через органи курсантського-студентського самоврядування, 
консультації з викладачами, а також через комунікацію з гарантом ОПП.
Крім того, елементом студентоцентрованого підходу є вільний вибір здобувачами тем курсових робіт, баз практики 
за ОПП та ін.
Нові виклики у суспільстві, зокрема карантинні обмеження, воєнний стан у країні зумовили швидку адаптацію 
освітнього процесу до сучасних реалій. Широкого застосування набули дистанційні форми комунікації, як-от online 
лекційні, семінарські та практичні заняття, а також створення освітнього порталу Міа:Освіта.
Результати опитування більш як 74 % респондентів підтверджують можливість здобувачів вищої освіти впливати на 
форми навчання та методи викладання (http://surl.li/dfoqz).

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

Положенням про організацію освітнього процесу гарантується право на академічну свободу, що дає можливість 
викладачам самостійно визначати зміст навчальної дисципліни, обирати методи навчання та викладання, які 
сприяють досягненню ПРН. Методи навчання і викладання на ОПП максимально варіативні, враховуючи свободу 
слова і творчості, що відповідає принципу академічної свободи наукового- педагогічного працівника.
НПП надається можливість творчо наповнювати зміст навчальних дисциплін, здійснювати наукову та науково-
дослідницьку діяльності, впроваджувати їх результати в освітній процес, розкривати навчальний матеріал під час 
аудиторних занять на власний розсуд, застосовуючи креативний підхід під час викладання, з врахуванням навичок 
та вмінь, які мають набути здобувачі вищої освіти в результаті навчання за ОПП. Одночасно академічна свобода 
передбачає право здобувачів ОПП в університеті набувати саме ті знання, які відповідають їхнім потребам та 
здібностям. Здобувачам надається право вільно обирати зміст, форми та методи своєї навчальної роботи.
На офіційному сайті університету висвітлюються питання академічної свободи (http://surl.li/amkoi,  
http://surl.li/dcabq).

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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання ОПП надається 
здобувачам, починаючи зі вступної компанії та протягом усього періоду навчання.
Здобувачам вчасно доводяться строки освітнього процесу, що представлені у графіку організації навчального 
процесу, навчальних планах, розкладах заліково-екзаменаційних сесій, що дає підґрунтя стверджувати про 
зрозумілість і доступність для здобувачів інформації про організацію освітнього процесу.
У межах освітніх компонентів інформація надається шляхом розміщення її на офіційному сайті ОДУВС 
(http://surl.li/amkqt), освітньому порталі «МІА: Освіта» (http://surl.li/amkqy), АСУ (http://surl.li/amkrd). 
Положенням про організацію освітнього процесу передбачено, що НПП 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.
Інформування здобувачів НПП та працівниками деканатів здійснюється з використанням соціальних мереж та 
месенджерів (Viber, Telegram тощо), а також під час робочих зустрічей та навчальних занять тощо.
Для визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання та викладання було проведене опитування, яке 
дозволило визначити ставлення здобувачів щодо якості освітньої програми та ін.
Ознайомлення НПП здобувачів на початку вивчення навчальних дисциплін з критеріями оцінювання 
підтверджують результати опитування (http://surl.li/dfoqz).

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

Одним з принципів реалізації ОПП є поєднання навчання та досліджень. Під час викладання за ОПП 
використовуються різноманітні дослідницькі методи: історико-правовий, порівняльно-правовий, формально-
логічний, системно-структурний, емпіричний, моделювання (http://surl.li/blirc), мозкового штурму 
(http://surl.li/blirg) тощо. В освітньому процесі за ОП використовуються сучасні наукові досягнення викладачів 
університету, посилання на які розміщено у списках рекомендованої літератури та завантажені до Електронного 
репозитарію наукових публікацій ОДУВС (http://dspace. oduvs.edu.ua), до якого здобувачі мають вільний та 
безкоштовний доступ.
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Взірцевим показником поєднання навчання та досліджень за ОПП є організація науково-дослідної роботи 
здобувачів, яка здійснюється відповідно до Плану НД і ДКР ОДУВС (https://usnd.to/LHyz) на виконання 
загальноуніверситетської теми наукових досліджень «Пріоритетні напрямки розвитку реформування 
правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» та тематики науково-дослідних 
тем кафедр (http://oduvs.edu.ua/97216- 2/).
Здобувачі за ОПП беруть участь у роботі наукових гуртків кафедр, реалізуючи свій науковий потенціал 
(http://surl.li/bliro; http://surl.li/amktn). В межах освітніх компонентів здобувачам пропонується вільний вибір 
науково-дослідницької тематики. Працівниками відділу організації наукової роботи ОДУВС зі здобувачами 
проводяться зустрічі для інформування щодо наукових заходів університету. Свої наукові розробки здобувачі мають 
можливість оприлюднити під час участі у наукових та науково-практичних заходах університету, перелік яких 
розміщено на офіційному сайті ОДУВС (https://usnd.to/LHye), а також опублікувати в університетських виданнях 
(https://usnd.to/LHyd) та ін. У 2020 р. 50 здобувачів ОПП підготували та опублікували свої наукові здобутки у 
виданнях університету, у 2021 р. – 101, а у 2022 р. – 105. У межах опанування ОК виконання контрольних та курсових 
робіт орієнтовано на самостійну пошуково-дослідну роботу за запропонованими темами та проблемними 
питаннями.
В ОДУВС функціонує Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених (http://surl.li/amkua).

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

Оновлення змісту освітніх компонентів ОПП здійснюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі 
правоохоронної діяльності, що 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/dbzou), Положенням про освітні програми та їх гарантів (https://usnd.to/LH8H), Положенням про 
навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни (http://surl.li/dcagp) та Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (https://usnd.to/LH8o).
Зміст навчальних дисциплін оновлюється НПП щорічно, а також у разі змін до законодавства або за рішенням 
кафедри на підставі проведеного моніторингу освітньої програми та її компонентів. Обговорення навчально-
методичних комплексів здійснюється на кафедрах, науково-методичній раді, Вченій раді та інших інституціях 
університету. Робочі програми навчальних дисциплін ОПП погоджуються зі стейкхолдерами–роботодавцями та з 
гарантом освітньої програми. Перед початком навчального року керівники кафедри звітують на засіданні науково-
методичної ради університету про відповідність змісту робочих програм вимогам ОПП, чим забезпечується 
контроль своєчасності оновлення відповідних ОК.

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

Під час реалізації ОП використовується досвід провідних міжнародних організацій, установ, зарубіжних закладів 
вищої освіти, які здійснюють підготовку співробітників правоохоронних органів (https://usnd.to/LH8I), зокрема: 
Молдови, Польщі, Німеччини, а також інших держав Європейського Союзу та країн–членів НАТО. Здобувачі ОП та 
НПП беруть участь у зарубіжних конференціях, симпозіумах, тренінгах, семінарах. (http://surl.li/dfpwi) Також в 
рамках міжнародної співпраці вишу з іноземними ЗВО забезпечується підвищення кваліфікації спеціалістів, 
викладачів, аспірантів й студентів; здійснюється обмін досвідом, навчально-методичними матеріалами, 
документацією та інформацією зі спеціальностей університету (http://surl.li/dfpwb). У рамках програми CEPOL 
викладачі переймають досвід зарубіжних поліцейських органів, оволодівають сучасними досягненнями світової 
науки і практики у правоохоронній галузі та впроваджують їх в освітній процес в рамках ОП (http://surl.li/amkyk, 
http://surl.li/dfpss). Для налагодження міжнародних зв’язків в університеті функціонує відділ міжнародного 
співробітництва (http://surl.li/amkxq). Інтернаціоналізація діяльності ОДУВС у межах ОП реалізується шляхом 
організації та проведення факультативних занять, вебінарів, зустрічей, лекцій, круглих столів за участю здобувачів 
ОП, НПП та працівників поліцейських органів зарубіжних держав, а також консультативних та безпекових 
місій(http://surl.li/dfptm, http://surl.li/dfptv). 

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?

Передбачені форми контрольних заходів у межах ОПП «Правоохоронна діяльність» належним чином дозволяють 
перевірити відповідність сформованих компетентностей програмним результатам навчання. Контроль навчальних 
досягнень здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти поділяється на поточний, підсумковий та 
семестровий, що дозволяє комплексно перевірити досягнення програмних результатів навчання та оцінити 
динаміку навчальної діяльності. Поточний контроль здійснюється під час проведення різних видів навчальних 
занять і має на меті перевірку рівня знань, умінь, практичних навичок та інших компетентностей з відповідного ОК. 
Підсумковий контроль здійснюється в усній формі, письмовій формі або за допомогою комп’ютерного тестування, із 
використанням дистанційних технологій. Семестровий контроль успішності, як правило, проводиться у формі 
захисту курсової роботи, заліку, екзамену з навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
програмою відповідної навчальної дисципліни, і у строки, встановлені навчальним планом. Семестрові 
заліки/екзамени складаються здобувачами вищої освіти під час заліково-екзаменаційних сесій згідно з розкладом, 
який своєчасно доводиться до відома учасників освітнього процесу. Окрім того, однією з форм контрольних заходів 
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в університеті є ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти, який регламентований Положенням про 
ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ 
(http://surl.li/dclot).
Конкретні форми контролю і зміст завдань визначає науково-педагогічний працівник під час розробки навчально-
методичних комплексів відповідно до навчального плану та ОПП. Кожен з видів роботи, виконаних здобувачем 
протягом семестру, оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв оцінювання, що містяться в 
робочих програмах навчальних дисциплін.
Курсова робота та практична підготовка здобувачів вищої освіти оцінюється як окремі освітні компоненти. Зазначені 
форми контролю та збалансованість розподілу оцінок дозволяють у межах усіх освітніх компонентів освітньої 
програми перевірити досягнення програмних результатів навчання.

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

Положення про організацію освітнього процесу, Положення про організацію освітнього процесу на заочній та 
дистанційній формах здобуття вищої освіти регламентують діяльність НПП щодо чіткості та зрозумілості форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Повний перелік форм 
здійснення контрольних заходів та критеріїв оцінювання за кожним ОК 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). Забезпечення 
чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
відбувається внаслідок проведення низки заходів: ґрунтовний підхід кафедри до їх планування і формулювання, 
проведення зустрічей гаранта зі здобувачами ОПП, роз'яснювальна робота науково-педагогічних працівників при 
вивченні навчальної дисципліни, відображення результатів навчання здобувачів в індивідуальних навчальних 
планах, а також через використання в університеті АСУ, що забезпечує ведення електронного журналу.
Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень відбувається під час 
проведення навчальних занять і контрольних заходів. Результати опитування дають можливість пересвідчитися, що 
90% здобувачів за ОПП повністю задоволені чіткістю та зрозумілістю критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 
(http://surl.li/dfoqz).

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на початку навчального року розміщується на 
сайті ОДУВС та освітньому порталі МІА:Освіта. На першому занятті з навчальної дисципліни НПП роз’яснюють 
програмні результати навчання, формальні та змістовні вимоги до запропонованих форм контролю, критерії 
оцінювання, терміни складання робіт, а також залишають простір для обговорення та внесення змін. Протягом 
освітнього процесу НПП проводять консультації, на яких здобувачі можуть звертатися щодо додаткового 
роз’яснення інформації про форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання. З критеріями оцінювання 
здобувачі мають можливості ознайомитися на етапі вступу, оскільки робочі програми та описи навчальних 
дисциплін розміщені на офіційному сайті університету. Здобувачі мають можливість ознайомитись з графіками 
навчального процесу (http://surl.li/anhio). Терміни та форми проведення контрольних заходів розміщуються в 
Автоматизованій системі управління (http://asu.oduvs.edu.ua).
Таким чином, здобувачі вищої освіти мають вичерпну інформацію про критерії та зміст різних форм оцінювання 
навчальних досягнень.
З метою аналізу інформації щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання здійснюється опитування 
здобувачів. На запитання: «Яким чином Ви дізнались про форми контролю, порядок і критерії оцінювання під час 
вивчення навчальної дисципліни?» 74% здобувачів відповіли що їх ознайомлюють НПП, а 20 % здобувачів 
дізналися з матеріалів, розміщених на офіційному сайті університету

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

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2022 року Постанови Кабінету Міністрів України «Про атестацію 
здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» від 19 травня 2021 р. № 497 та наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» від 13 січня 2022 № 26 
внесено зміни до освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», а саме змінено форму атестації з 
комплексного екзамену на єдиний державний кваліфікаційний іспит.

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, Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти, 
Порядком складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних  технологій навчання 
здобувачів вищої освіти (http://surl.li/dgcyy), Положенням про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти, Порядком дистанційної роботи екзаменаційних комісій з 
атестації здобувачів вищої освіти (http://surl.li/dgczd), Положенням про ректорський контроль рівня знань 
здобувачів вищої освіти (http://surl.li/dclot). Зазначені документи знаходяться у вільному доступі на офіційному 
сайті університету за вказаними посиланнями.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується створенням рівних умов для здобувачів освіти у тривалості контрольних 
заходів, кількості та змісті контрольних завдань, критеріях оцінювання, можливості проходження тестування 
засобами комп’ютерних технологій. НПП забезпечують прозорість оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти, 
останні мають право знати всі поточні та підсумкові результати оцінювання своїх знань, які повинні відображатися у 
відповідному журналі академічної групи та електронному журналі в АСУ. Для мінімізування суб’єктивності 
оцінювання передбачено комп’ютерне тестування за допомогою Екзаменаційного центру та МІА:Освіта.
Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів слугують наявні процедури щодо повторного проходження 
контрольних заходів та порядку їх оскарження.
Крім того, деякі питання забезпечення об’єктивності екзаменаторів відображені у Антикорупційній програмі, яка 
містить комплекс заходів не тільки щодо запобігання корупції, але й норми етичної поведінки працівників 
Університету (http://surl.li/ampij). В Положенні про вирішення конфліктних ситуацій міститься алгоритм дій у разі 
виникнення конфліктної ситуації (http://surl.li/ampix), а також в Положенні про запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів в ОДУВС (http://surl.li/dgepm). Зазначені заходи сприяють також запобіганню та врегулюванню 
конфлікту інтересів.
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

Процедури врегулювання порядку повторного проходження контрольних заходів визначені Положенням про 
організацію освітнього процесу в ОДУВС та Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та 
дистанційній формах здобуття вищої освіти в ОДУВС. Здобувач, який за результатами поточного та підсумкового 
контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання підсумкового 
контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації. Здобувач, який за 
результатами заліково-екзаменаційної сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 
відраховується з університету. Перескладання академічної заборгованості здійснюється не більше 2-х разів з кожної 
навчальної дисципліни: перший раз – НПП, який забезпечував викладання навчальної дисципліни згідно з 
розкладом, другий – комісії. До складу відповідної комісії може входити керівник факультету та/або інституту, 
керівник кафедри, представник навчально-методичного відділу та НПП відповідної кафедри, які, як правило, не 
здійснювали попередній підсумковий контроль.
Комісійне   перескладання затверджується відповідним наказом ректора Університету. Перескладання академічної 
заборгованості здійснюється шляхом оцінювання рівня отриманих здобувачем освіти знань та навичок з вивченої 
освітньої компоненти (її частини). За 2021-22 н.р. період комісійно перескладали здобувачі: Бутенко А., Русєв Д., 
Урсу С., Никифорчук С., Сарахан В. та ін.

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

У Положенні про організацію освітнього процесу та Положенні про організацію освітнього процесу на заочній та 
дистанційній формах здобуття вищої освіти закріплено порядок оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів.
Здобувач, який не погоджується з виставленою у відомість обліку успішності під час підсумкового контролю 
оцінкою, має право на апеляцію шляхом звернення з письмовим рапортом/заявою до декана факультету/директора 
інституту не пізніше, ніж наступного робочого дня після оголошення результатів. У такому випадку деканат готує 
відповідний наказ щодо створення комісії для розгляду апеляції, до складу якої мають входити гарант ОПП, 
завідувач кафедри, за якою закріплено відповідну навчальну дисципліну, та представник органу курсантсько-
студентського самоврядування. Додатково до складу комісії можуть входити: представник деканату/інституту та/або 
навчально-методичного відділу університету, інші НПП, які мають відповідну фаховість. Комісія зобов’язана 
розглянути апеляцію у присутності здобувача впродовж трьох робочих днів після її подачі та прийняти остаточне 
рішення щодо оцінки роботи. Комісія не розглядає питання змісту завдань. Встановлення комісією порушення 
процедури оцінювання є підставою для ініціювання деканом/директором скасування результату підсумкового 
контролю і проведення повторного підсумкового контролю в присутності представників комісії з розгляду апеляції.
Звернень здобувачів за ОПП щодо оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів не було.

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

Система забезпечення академічної доброчесності є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення 
якості вищої освіти Університету і містить: 1) заходи, спрямовані на ознайомлення здобувачів освіти із поняттям і 
вимогами до виконання письмових робіт; 2) механізми виявлення порушень академічної доброчесності здобувачів 
вищої освіти; 3) порядок притягнення учасників освітнього процесу до академічної відповідальності 4) онлайн-
платформи та програми для перевірки праць. Політику, стандарти і процедуру щодо дотримання академічної 
доброчесності в нашому університеті закріплено в «Кодексі академічної доброчесності Одеського державного 
університету внутрішніх справ» (http://surl.li/dfcng), де прописані чіткі та зрозумілі стандарти та порядок 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та учасниками освітнього процесу. 

Сторінка 14



Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти укладають Декларацію про дотримання академічної 
доброчесності в університеті. В університеті розроблено методичні рекомендації «Навчання здобувачів вищої освіти 
академічній доброчесності» (http://surl.li/dfcnl). Вимоги, які зазначені у «Кодексі академічної доброчесності 
Одеського державного університету внутрішніх справ» поширюються на весь науково-педагогічний склад і 
здобувачів вищої освіти у сферах освітньої та науково-дослідної діяльності.

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

На ОП як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності використовуються, як загальнодоступні 
сервіси, так і спеціалізований сервіс. Саме Університет використовує системи виявлення текстових 
збігів/ідентичності/схожості такі, як Unicheck (https://unicheck.com/), які рекомендовано МОН України. З ТОВ 
«Антиплагіат» укладено договір, відповідно до якого здійснюється перевірка дисертаційних досліджень, рукописів 
видань, наукових статей та інших праць учасників освітнього процесу на дотримання академічної доброчесності в 
ОДУВС. Вимоги визначаються Кодексом академічної доброчесності ОДУВС, де визначено порядок перевірки на 
виявлення академічної  недоброчесності, який передбачає перевірку праць здобувачів вищої освіти. На кафедрах 
університету призначено відповідальних осіб, які проводять експертизу робіт за допомогою відповідного 
безплатного програмного забезпечення. Якщо під час перевірки зазначено, що робота містить плагіат або кількість 
цитат перевищує рівень оригінальності, висувається вимога авторові здійснити перевірку за   допомогою   сервісу   
пошуку   на   плагіат Unicheck (http://surl.li/tgmt). Як інструменти щодо запобігання проявам академічної 
недоброчесності використовуються: недвозначне інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість 
наявності плагіату; проходження семінарів з метою заохочення їх до етичної поведінки та формування навичок 
протидії академічній нечесності.

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

В Одеському державному університеті внутрішніх справ організовуються різноманітні заходи з популяризації 
академічної доброчесності: лекції, семінари, круглі столи, розміщення друкованих матеріалів на інформаційних 
стендах, ознайомлення з "Кодексом академічної доброчесності Одеського державного університету внутрішніх 
справ» (http://surl.li/dfcng), з методичними рекомендаціями "Навчання здобувачів вищої освіти академічній 
доброчесності" (http://surl.li/dfcnl), створюються та поширюються відеоматеріали; проводиться інформаційна 
робота щодо популяризації принципів професійної етики та академічної доброчесності здобувачів вищої освіти, а 
також використовуються спеціалізовані програмно-технічні засоби для достовірного встановлення фактів 
порушення норм і правил академічної доброчесності в кожному конкретному випадку. В результаті проведення 
активної політики щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти академічна 
доброчесність стає особистісною мотивацією та переконанням, що сприяє підготовці ґрунтовних наукових 
досліджень та якості опановування освітньою програмою. На офіційному сайті ОДУВС розміщені нормативні 
документи та інша інформація, яка стосується академічної доброчесності . (http://surl.li/dcabq, http://surl.li/dfcpc).

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

Процедура реагування та види відповідальності за порушення академічної доброчесності відображена в «Кодексі 
академічної доброчесності Одеського державного університету внутрішніх справ» (http://surl.li/dgczx). Університет 
реагує на порушення академічної доброчесності таким чином: повторне проходження оцінювання, повторне 
проходження відповідної освітньої компоненти освітньої програми, відрахування з університету, попередження та 
відмова у присудженні відповідного ступеня освіти. За порушення академічної доброчесності при написанні робіт 
здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до інших видів відповідальності. На кафедрах розглядаються 
питання щодо перевірки на дотримання академічної доброчесності при написанні курсових робіт здобувачами 
вищої освіти: протокол №4 2020, протокол № 5 2021, протокол №6 2022 року. Наразі не зафіксовано випадків 
порушення принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

6. Людські ресурси

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

Професіоналізм викладачів визнається університетом як провідний чинник якості надання освітніх послуг 
здобувачам вищої освіти. Рівень академічної та професійної кваліфікації НПП є головним критерієм конкурсного 
відбору, який регламентується Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників ОДУВС (http://surl.li/dcmws) та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів). При закріпленні навчальних дисциплін за викладачами враховуються освіта, науковий ступінь, вчене 
звання, наявність практичного досвіду та інші фахові компетентності, які вони повинні мати для забезпечення ОК 
за ОПП. Рішення про рекомендацію/нерекомендацію кандидата на посаду НПП приймається кафедрою шляхом 
таємного голосування. За результатами обговорення складається мотивований висновок про професійні якості 
кожного з претендентів, який передається до конкурсної комісії. Гарант ОПП входить до складу конкурсної комісії 

Сторінка 15



університету та з ним погоджується навчальне навантаження науково- педагогічних працівників, які забезпечують 
відповідні освітні компетентності. Професіоналізм кандидатів та їх спроможність забезпечити викладання 
відповідно до досягнення визначених ОПП цілей та програмних результатів навчання є вирішальним для 
результатів конкурсного відбору.
Академічна та професійна кваліфікація НПП, залучених до реалізації ОПП, повністю забезпечує досягнення 
визначених відповідною програмою цілей та ПРН.

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

Університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через їх залучення до роботи над 
розробкою ОПП. Представники роботодавців входять до складу робочої групи з розробки ОПП «Правоохоронна 
діяльність». Співпраця з роботодавцями є визначальною особливістю освітнього процесу за ОП, взірцевим 
прикладом є існування в університеті Центру моніторингу кіберпростору та проведення безплатних курсів 
«Інформаційні системи» (http://surl.li/dcmxg). 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. 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). 
Роботодавці залучаються до рецензування робочих програм освітніх компонентів професійного спрямування, 
сприяють проведенню практичної підготовки (http://surl.li/bkjgq, http://surl.li/bkjgm, http://surl.li/dcmxs) та беруть 
участь в екзаменаційних
комісіях, захисті практичної підготовки.
Активність роботодавців зумовлена, зокрема, необхідністю пошуку серед здобувачів вищої освіти кадрового 
потенціалу та працевлаштування кращих випускників.(http://surl.li/bkjhx)

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

Фахівці–практики, експерти галузі та представники роботодавців систематично залучаються до проведення 
аудиторних занять, під час яких вони разом із НПП демонструють набуті знання у сфері професійної діяльності або 
виконують практичні завдання, пов’язані безпосередньо з розглядом конкретних ситуацій.
Саме практична орієнтованість є особливістю ОПП, прикладом є залучення до проведення бінарних занять 
керівника Департаменту апарату Верховного Суду Р. Бабанли (http://surl.li/amtqj), представників правоохоронних 
органів України та ін. (http://surl.li/bmdxr) Прикладом безпосереднього залучення роботодавців до проведення 
навчальних занять є зовнішнє сумісництво: В. Капуляк та О. Вдовиченко, які є керівниками структурних підрозділів 
ГУНП в Одеській області; К. Ісмайлов – керівник структурного підрозділу Департаменту протидії кіберзлочинам, О. 
Погребняк - начальник головного управління ДМС в Одеській області та ін.

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

Питання забезпечення професійного розвитку НПП регламентовані Положенням про підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних та педагогічних працівників в ОДУВС (http://surl.li/dcnvc), Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/amtvm). Застосовуються різні форми підвищення 
кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації, короткострокове підвищення кваліфікації, стажування, які 
забезпечують професійний розвиток науково-педагогічних працівників. НПП підвищують кваліфікацію та 
здійснюють стажування не тільки на курсах, організованих в ОДУВС, але й в національних освітніх, наукових 
інституціях. Розроблені університетом курси для НПП ОДУВС є безплатними (http://surl.li/dcnvn). Документи, що 
підтверджують проходження НПП підвищення кваліфікації в інших установах і організаціях, зараховується в 
накопичувальній системі підвищення кваліфікації.
В університеті проводяться круглі столи (http://surl.li/bkjih) та лекції (http://surl.li/bkjez, http://surl.li/bkjfu, 
http://surl.li/bkjgv) на засіданнях науково-методичної ради, Вченої ради, кафедр розглядаються питання методики 
навчання; розробки і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, проведення контролю навчальних занять та 
ін.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університет постійно створює умови та сприяє професійному розвитку викладачів, задіяних в ОПП. Щорічно 
формується та оприлюднюється рейтинг науково-педагогічних працівників за результатами наукової та навчальної 
діяльності (http://surl.li/amubv).
Підвищенню рівня викладацької майстерності сприяє участь науково-педагогічних працівників ОПП в тренінгах, 
семінарах, курсах, проведення відкритих занять, здійснення педагогічного контролю керівництвом університету. 
Університет сприяє участю НПП у конкурсах за результатом, яких вони отримують нагороди регіонального та 
національного рівня. Університет стимулює НПП отримувати вчені звання, наукові ступені, щорічно проводиться 
конкурс «Викладач року» (http://surl.li/ddlor), а також особисті фото кращих працівників заносять на Дошку 
пошани ОДУВС та МВС України.
Здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників здійснюється у таких випадках: високі 
рейтингові показники, опублікування статей у періодичних виданнях Scopus та Web of Science, звання «Почесний 
професор ОДУВС» тощо.
Щомісяця за пропозицією керівників підрозділів викладачам встановлюється відсоток премій.
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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?

Досягнення визначених ОПП цілей та ПРН в університеті забезпечується потужними фінансовими та матеріально-
технічними ресурсами, розвиненою інфраструктурою та навчально-методичним забезпеченням 
(http://surl.li/bkysq), бібліотеками, медико-санітарною частиною, музеєм та ін. Взірцевим показником є наявність в 
університеті унікальних та інноваційних навчально-тренувальних полігонів, лабораторій та інтерактивних 
аудиторій: «Лінія-102», «Тактичне містечко», «Кабінет слідчого», «Кімната для затриманих»,
«Залізнична платформа», «Автокласи», «Впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням», «Кімната дружня до 
опитування дітей», «Зала судових засідань»,
«Мультимедійні тири» та «Лазерний тир». Аудиторії, де проводяться лекції, обладнані унікальним мультимедійним 
обладнанням. Функціонує 20 лекційних залів, забезпечених мультимедійним обладнанням, 5 стрілецьких тирів, 12 
комп’ютерних класів, 10 тренажерних та спортивних залів і майданчиків. Використовується інноваційне аналітичне 
програмне забезпечення і2 ІBM, мобільні емулятори інформаційно-пошукових систем (Цунамі та ЄРДР), 
інтерактивні дошки, прилади віртуальної реальності Oculus Quest 2, програми візуалізації даних Prezi, Power ВІ 
тощо. Навчально-методичне забезпечення ОП розміщується на освітньому порталі «МІА: Освіта» 
(http://surl.li/ankzr). Наукові праці НПП розміщені в Електронному репозитарії (http://surl.li/ankzg). Все це дає 
можливість на високому рівні досягати визначених ОП 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?

Освітнє середовище в ОДУВС утворює різноманітний комплекс матеріально-технічних, психолого-педагогічних, 
санітарно-гігієнічних та естетичних умов, спрямованих на задоволення потреб здобувачів за ОП. Учасники 
освітнього процесу повною мірою забезпечені зразковою інфраструктурою та інформаційними ресурсами.
Взірцевим показником є наявність в університеті різноманітних навчальних, наукових, спортивних та культурних 
осередків. Є доступ до фондів загальної та спеціальної бібліотеки (http://surl.li/amwem), читальних залів на 388 
місць, із яких 9 – комп’ютеризовані, з безплатним доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi, Web of Science, Scopus, Science 
Direct, Електронного репозитарію (http://surl.li/ankzg). Доступ до цих баз даних можливий з будь-якого комп’ютера 
університету.
В ОДУВС функціонують: наукове товариство, спортивні секції (http://surl.li/qpbj); гуртки художньої самодіяльності, 
команда КВК «Курортна зона», танцювальний гурток, вокальна студія «Крок до зірок», гурток сценічної 
майстерності, гурток «Барабанний підрозділ» (http://surl.li/anisi); волонтерський Центр добрих справ 
(http://surl.li/amwha); Центр Медіації (http://surl.li/amwhl); Центр Гендерної освіти (http://surl.li/amwho), Музей 
історії ОДУВС (http://surl.li/qpbw) та діорама (http://surl.li/anhal), мережі актових залів, корпусів, гуртожитків, 
їдалень-буфетів та ін. Здобувачі демонструють високий рівень (83 %) задоволеності створеними ЗВО умовами для 
реалізації своїх потреб та інтересів (http://surl.li/dfoqz).

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

В ОДУВС побудована зразкова система функціонування безпечного для життя та здоров’я освітнього середовища, 
яке забезпечується шляхом унормованого дотримання техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки тощо. У навчальних корпусах встановлено автоматизовану систему пропуску, камери 
відеоспостереження з централізованими пунктами моніторингу, діють чергові частини, які цілодобово здійснюють 
контроль за функціонуванням системи забезпечення життєдіяльності університету. Стан будівель та приміщень 
ОДУВС відповідає санітарно-технічним нормам, нормам протипожежної та виробничої безпеки. У структурі 
університету є відділ охорони праці, який забезпечує безпечність освітнього середовища. Приміщення корпусів 
обладнані відповідно до вимог протипожежної безпеки (http://surl.li/amwki). Періодично здійснюються тренування 
щодо дій у ситуаціях пожежної та цивільної небезпеки (http://surl.li/amwjh, http://surl.li/dhxpw).
В університеті діє медико-санітарна частина. З метою профілактики захворювання на COVID-19 було налагоджено 
моніторинг стану здоров’я відвідувачів університету. Відділенням психологічного забезпечення проводяться заходи 
з психологічної діагностики та підтримки учасників освітнього процесу. Здобувачі вказують на високий рівень (83 
%) задоволеності створеними у ЗВО умовами із забезпечення освітнього процесу (http://surl.li/dfoqz).

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 університеті побудовано ефективний механізм надання здобувачам вищої освіти організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки, який забезпечується гарантом ОПП, викладачами кафедр, керівництвом 
факультету та навчально-наукового інституту права та кібербезпеки, а також іншими структурними підрозділами 
ОДУВС. На офіційному сайті університету розміщується інформація відносно організації освітнього процесу, 
освітніх програм та їх компонентів, розкладу занять (автоматизована система управління, МІА: Освіта), наукових, 
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освітніх та інших заходів. Комунікація зі здобувачами відбувається також через групові чати, створені в соціальних 
мережах (Facebook, Twitter, Messenger та ін.), а також у мобільних додатках (WhatsApp, Telegram та ін).
В ОДУВС функціонує «Гаряча лінія», яка є конфіденційним каналом оперативного розв’язання проблемних питань, 
які виникають під час освітньої діяльності (http://surl.li/amixd). 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/dhysi). За допомогою використання технологій дистанційного 
навчання забезпечується дієвий механізм підтримки здобувачів вищої освіти на основі освітнього порталу «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. В університеті функціонує 
Юридична клініка (http://surl.li/amywf), а також відділ юридичного забезпечення, які надають правову допомогу 
здобувачам вищої освіти. Відділ кадрового забезпечення ОДУВС надає здобувачам вищої освіти постійну 
консультативну допомогу за 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).
Взірцевим показником в ОДУВС є наявність механізмів соціальної підтримки здобувачів вищої освіти завдяки 
функціонуванню Центру Гендерної освіти (http://surl.li/amyvo), Центру Медіації (http://surl.li/amyvm, 
http://surl.li/ddvpw, http://surl.li/ddvqh, http://surl.li/ddvyq) та Центру добрих справ (http://surl.li/amwha). З початку 
воєнної В університеті систематично проводяться заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) (http://surl.li/amywb). З початку введення воєнного стану в Україні університет надає допомогу 
здобувачам, які стали вимушеними переселенцями. Здобувачі демонструють високий рівень задоволеності 
освітньою, організаційною, консультативною, та соціальною (83%), підтримкою під час навчання за ОП 
(http://surl.li/dfoqz).

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 університеті створені зразкові умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами: 
для них виділено місця на автостоянці; облаштовано 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 викладачів та здобувачів, що мають маленьких дітей, створена дитяча кімната 
в аудиторії 319А, де діти можуть залишитися під наглядом персоналу на безоплатній основі.
Зразковий рівень інформатизації навчального процесу в університеті (Автоматизована система управління; освітній 
портал «МІА: Освіта») (http://surl.li/amkqy) надає можливість особам з особливими потребами брати участь у 
навчальному процесі дистанційно. 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 відповідно до розкладу. 
Доцент кафедри к.ф.н. Г. Нівня, яка є особою з особливими потребами (вади зору), успішно забезпечує освітні 
компоненти за ОПП (http://surl.li/amyxi). Офіційний сайт ОДУВС містить "кнопку" для полегшеного використання 
інформаційних ресурсів особам з вадами зору (http://oduvs.edu.ua).

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 університеті запроваджено чітку політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, включаючи 
профілактику дій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією. Діє ряд нормативно-
правових документів, якими визначена процедура вирішення конфліктних ситуацій. Положенням про вирішення 
конфліктних ситуацій в ОДУВС визначено заходи та порядок реагування на факти дискримінації, сексуальних 
домагань, булінгу, вимагання/пропозиції неправомірної вигоди (http://surl.li/ampix). Крім того, розроблено 
Положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ОДУВС (http://surl.li/dgepm). Визначено чітку 
систему інституцій, їх повноважень та порядок моніторингу, профілактики, виявлення та реагування на зазначені 
факти (http://surl.li/amyyu). З метою врегулювання конфліктних ситуацій в університеті на постійній основі діє 
«Гаряча лінія», на яку приймаються та фіксуються повідомлення факти дискримінації, сексуальних домагань, 
булінгу, вимагання/пропозиції неправомірної вигоди тощо (http://surl.li/anhdw). Відділення психологічного 
забезпечення здійснює психопрофілактичну роботу для оптимізації соціально психологічного клімату в колективах, 
сприяє уникненню соціально-психологічних конфліктів (http://surl.li/amyws).
Взірцевим показником є діяльність Центру гендерної освіти (http://surl.li/amwho), 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. В університеті існує посада помічника ректора з гендерних питань, 
до завдань якого 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.
Зразковим є те, що університетом прийнято та реалізується Антикорупційна програма на 2020 –2022 рр., яка 
містить комплекс правил, стандартів та процедур щодо виявлення, профілактики та запобігання корупції 
(http://surl.li/ampij). На сайті університету можна залишити конфіденційну інформацію про факти корупції 
(http://surl.li/amzba). Організацію та проведення заходів із запобігання корупції в ОДУВС здійснює Уповноважений 
з антикорупційної діяльності (http://surl.li/amzar). Керівниками структурних підрозділів та уповноваженою з 

Сторінка 18



антикорупційної діяльності ОДУВС постійно проводяться заходи щодо поширення інформації відповідно до 
програм антикорупційного спрямування (http://surl.li/ddvov, http://surl.li/ddvzm).
Звернення про будь-які правопорушення реєструються в журналі реєстрації та розглядаються керівниками 
структурних підрозділів та ректором, за якими здійснюються своєчасні перевірки в установленому законом порядку 
з подальшим реагуванням та усуненням недоліків.

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 ОПП регулюються: Положенням 
про освітні програми та їх гарантів (https://usnd.to/L3YY), в розділі 3 якого розкрито сутність, форма та зміст 
наведених процедур; Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (https://usnd.to/L3YV), яке з поміж інших складових системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЗВО визначає місце процедур розроблення, затвердження, моніторингу 
та періодичного перегляду ОПП (розділ 3). Окрім наведених нормативних актів загальні засади наведених процедур 
закладені в Положенні про організацію освітнього процесу та Положенні про організацію освітнього процесу на 
заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти в ОДУВС.

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 такими чинниками стали: реалізація рішення Вченої ради щодо об’єднання ОПП 
«Правоохоронна діяльність» для бакалаврського рівня вищої освіти та ОПП «Правоохоронна діяльність» 
(поліцейські) для бакалаврського рівня згідно з рішенням Вченої ради ЗВО від 25.02.2021 (протокол № 8); 
розроблення та прийняття МВС України типової освітньої програми за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» для бакалаврського 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). Крім того, у 2022 році у зв’язку з введенням воєнного стану в країні було ініційовано 
обговорення освітніх програм із закладами зі специфічними умовами навчання, у результаті якого розроблено та 
прийнято МВС України типову освітню програму за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для 
бакалаврського рівня.
З метою реалізації рішення Вченої ради від 29.06.2022 № 21 до ОПП були внесені такі зміни: 
1) оптимізовано графік навчального процесу; 
2) здійснено перерозподіл обсягу низки навчальних дисциплін на користь покращення практичної складової та 
підвищення рівня професійної компетентності здобувачів вищої освіти, зокрема у навчальних дисциплінах 
зменшено загальний обсяг кредитів ЄКТС: «Іноземна мова професійного спрямування» з 6 на 4 кредити ЄКТС; 
«Кримінальне право» з 7 на 6 кредитів ЄКТС; «Оперативно-розшукова діяльність» з 7 на 6 кредитів ЄКТС. У 
навчальних дисциплінах збільшено загальний обсяг кредитів ЄКТС: «Тактико-спеціальна підготовка» з 7 на 8 
кредитів ЄКТС; «Кримінальний процес» з 3 на 4 кредити ЄКТС; «Вогнева підготовка» з 7 на 8 кредитів ЄКТС; 
«Спеціальна фізична підготовка» з 7 на 8 кредитів ЄКТС. Змінено назву ОК «Інформаційні технології» на 
«Інформаційні та комунікаційні технології».
У 2021 році впроваджено каталог вибіркових ОК, до якого включено ВК «Організація і тактика превентивної 
діяльності в органах Національної поліції України» (протокол засідання кафедри адміністративної діяльності 
поліції від 02.04.2021 № 12),  «Міграційне право», «Митне право», «Публічне адміністрування у сфері 
правоохоронної діяльності» (протокол засідання кафедри адміністративної діяльності поліції від 20.04.2021 № 17), 
«Сімейне право»,  «Основи правового та соціального захисту працівників поліції», «Відшкодування шкоди в 
цивільному праві», «Інструменти альтернативного вирішення цивільних спорів», «Цивільно-правове регулювання 
надання охоронних послуг» (протокол засідання кафедри цивільно-правових дисциплін від 07.04.2021 № 11, від 
30.04.2021 № 12) та ін. За пропозиціями стейкхолдерів у 2022 році до Каталогу вибіркових ОК включені наступні 
ВК: «Міжнародне гуманітарне право», «Транспортне право», «Право Європейського союзу» та ін. Зазначені зміни 
були затверджені рішенням Вченої Ради від 27.05.2022 № 18.

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. 
Наведене відображено у таких заходах:
1) опитування здобувачів, де в анкетах відображені питання щодо оцінки навчання за ОПП, її якості, задоволення 
переліком ОК, обсягу навчального навантаження та його якісного розподілу, реалізації 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, рівня матеріально-технічного забезпечення за ОПП, а також щодо 
виявлення думки здобувачів відносно можливих корупційних проявів (http://surl.li/blvws).
2) участь у засіданні робочої групи з оновлення ОПП 2022 року;
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3) участь у засіданнях кафедр з приводу обговорення питань щодо внесення змін до ОПП (протокол кафедри 
криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування від 07.04.2021 
№ 13, протокол засідання кафедри цивільно-правових дисциплін від 07.04.2021 № 11, протокол кафедри 
кібербезпеки та інформаційного забезпечення 04.04.2022 № 9);
4) висловлення пропозиції щодо формування рейтингу науково-педагогічних працівників;
5) участь в оцінюванні безпосередньо досягнень здобувачів;
6) участь під час обговорення та схвалення ОПП на засіданнях Науково-методичної та Вченої рад університету;
7) реалізація права на вибір ОК у змісті ОПП тощо.

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

Відповідно до Положення про курсантсько-студентське самоврядування представники органів самоврядування 
здобувачів беруть активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми в таких 
формах:
1) системний моніторинг студентського середовища через відповідні органи управління студентського 
самоврядування;
2) участь в оновленні ОПП (протокол від 24.05.2022 № 6);
3) участь у формуванні анкети - опитувальника здобувачів вищої освіти з метою моніторингу якості ОПП та 
освітньої діяльності за нею;
4) участь у роботі Вченої ради університету при схваленні проєктів ОПП та формування системи оцінювання 
(протоколи Вченої ради від 25.02.2021 № 8, протокол Вченої ради від 27.05.2021 № 11, протокол Вченої ради від 
18.02.2022 № 8, протокол Вченої ради від 29.06.2022 № 21);
5) участь у формуванні критеріїв оцінювання досягнень здобувачів;
6) участь у формуванні критеріїв для рейтингу науково-педагогічних працівників;
7) долучення до формування процедур забезпечення академічної доброчесності серед здобувачів.

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 прямо або опосередковано залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур 
забезпечення її якості (http://surl.li/bmdxr), що виявляється в таких заходах:
1) участь у роботі колегіальних управлінських органів ОДУВС;
2) зовнішня експертиза ОПП під час її оновлення на прикладі наданих рецензій заступника начальника ГУНП в 
Одеській області – начальника кримінальної поліції Ганжи О., начальника управління карного розшуку ГУНП в 
Одеській області Гаспарова А., начальника головного управління ДМС в Одеській області Погребняк О.
3) участь у засіданнях робочих груп з питань удосконалення ОПП;
4) участь у засіданнях кафедр з питань покращання змісту ОПП та освітнього процесу за нею (суддя Малиновського 
районного суду м. Одеси Черевко С., протокол кафедри трудового, земельного та господарського права від 
18.05.2022 року № 8, судово-медичний експерт-імунолог Р. Кривда, протокол кафедри криміналістики та психології 
факультету від 07.04.2021 року № 13, начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Кащук М.В., 
протокол кафедри кримінального права та кримінології від 28.01.2022 № 9/2022);
5) участь у проведенні бінарних занять (http://surl.li/dhqto); 
6) участь у проведенні та захисті результатів практики.

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 комунікацію з випускниками освітньої програми, що має зворотний вплив на 
останню.
У 2022 році успішно завершив навчання за ОПП 401 здобувач, з яких за фахом підготовки ОПП працевлаштовані 
322 осіб, серед останніх 284 особи працює в ГУНП в Україні, 19 осіб  – в Патрульній поліції, 14 осіб – в  Управлінні 
поліції охорони.
Випускники за ОПП беруть участь у процедурах забезпечення якості освіти через реалізацію таких заходів:
1) організація (https://usnd.to/L3Bw) та долучення до цієї діяльності асоціації випускників (https://cutt.ly/fRAbl4u); 
2) популяризація на сайті університету у відповідній рубриці, а також в соціальних мережах діяльності асоціації 
випускників за ОПП; 
3) участь у засіданні робочої групи з оновлення ОПП; 
4) моніторинг думки випускників у формі опитування з урахуванням таких результатів.
За результатами опитування випускників за ОПП встановлено рівень задоволення якістю викладання, обсяг та 
значимість набутих знань, співмірність навчального навантаження у розрізі теоретичного та практичного навчання, 
рівень інформаційного, навчально-методичного, матеріального забезпечення за ОПП, перспективи удосконалення 
освітнього процесу за ОПП тощо (http://surl.li/dhqus).

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 

Сторінка 20



якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

З метою виявлення недоліків гарант освітньої програми, робоча група ОПП, а також керівники відповідних 
підрозділів ОДУВС здійснюють постійний моніторинг ОПП. Недоліки виявляються під час різноманітних заходів, 
які проводить університет, опитувань стейкхолдерів за ОПП та ін.
Відповідно до п. 3.3 Положення про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС (https://usnd.to/L3YY) гарант у разі 
необхідності модернізації освітньої програми, оновлення освітніх компонентів має право ініціювати оновлення 
ОПП. У штаті навчально-методичного відділу ОДУВС є група науково-методичного забезпечення навчального 
процесу, де керівником є старший науковий співробітник (Д. Карабаджак), 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 освітньої програми у відповідність з вимогами Типової ОПП, затвердженої МВС України; удосконаленням 
системи оцінювання заочної форми навчання. Наведене створило передумови до схвалення відповідних рішень 
Вченою радою ОДУВС.

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 в межах акредитації ОПП «Правоохоронна діяльність» 
магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», а також ОНП «Право» третього 
рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» були висловлені рекомендації, які стали передумовою для 
прийняття відповідних рішень управлінськими органами університету та залучення його структурних підрозділів за 
напрямом діяльності (протокол Вченої ради від 27.10.2022 № 7, протокол Навчально-методичної ради від 
26.01.2022 № 6).
Було здійснено заходи щодо врахування викладених рекомендацій, у тому числі й при удосконаленні освітньої 
програми, зокрема:
1) розроблено та впроваджено Кодекс академічної доброчесності, у якому визначено механізм перевірки на плагіат 
(https://usnd.to/F3HX);
2) внесено зміни до Положення про заочне та дистанційне навчання, а також створено та забезпечено 
функціонування освітнього порталу МІА: Освіта для дистанційного навчання (https://usnd.to/F3HL);
3) здійснено заходи щодо стимулювання здобувачів вищої освіти до активної участі у програмах міжнародної 
академічної мобільності (http://surl.li/dgcny);
4) оновлено Положення про порядок проведення конкурсного відбору НПП, де чітко визначено правовий статус, 
порядок роботи конкурсної комісії та порядок оскарження її результатів. Доопрацювано нормативну регламентацію 
процедури добору кадрів НПП, зокрема щодо діяльності конкурсної комісії (http://surl.li/dcmws);
5) налагоджено систему моніторингу стану формування кар’єрних траєкторій та професійних досягнень випускників 
освітньої програми (https://usnd.to/F3HQ);
6) уніфіковано критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за різними формами навчання;
7) створено рубрику на офіційному сайті ОДУВС академічна доброчесність (http://surl.li/dfcpc). 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Представники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості за ОПП, шляхом:
1) залучення до процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП через 
діяльність кафедр (протокол кафедри адміністративного права та адміністративного процесу від 20.04.2021 № 17, 
протокол кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування від 01.03.2021 № 11);
2) участі в роботі колегіальних органів управління та дорадчих органів ОДУВС;
3) формування Каталогу вибіркових дисциплін за ОПП (протокол кафедри цивільно-правових дисциплін від 
07.04.2021 № 11, протокол кафедри державно-правових дисциплін від 28.01.2022 №8, протокол кафедри трудового, 
земельного та господарського права від 18.05.2022 № 8);
4) здійснення професійного навчання через систему підвищення кваліфікації та стажування;
5) участі в реалізації процедур дотримання академічної доброчесності, зокрема шляхом популяризації відповідної 
політики університетом (https://cutt.ly/IAeJNxR).

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

Здійснення процесів та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, розподіл відповідальності між 
підрозділами ЗВО відбувається відповідно до вимог нормативних актів, якими регламентується їх діяльність, а 
також документів, що регламентують систему внутрішнього забезпечення якості освіти, де визначені повноваження 
структурних підрозділів ЗВО у реалізації певних процедур. Окреме місце в цій системі надається дорадчим органам, 
зокрема Науково-методичній раді (http://surl.li/dhdxb).
Ректорат, Вчена рада ухвалює рішення, які стосуються якості освітньої діяльності та реалізації ОПП. Керівники 
факультетів забезпечують 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 тощо.
Гарант ОПП бере участь у процедурі конкурсного добору науково-педагогічного складу. Він здійснює контроль за 
процедурами внутрішнього забезпечення якості освіти тощо.
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Кафедри координують освітню діяльність згідно з індивідуальними планами здобувачів та з урахуванням 
визначених програмами відповідних навчальних дисциплін ЗК, СК та ПРН.

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 визначені такими документами: Статутом ОДУВС; Положенням 
про організацію освітнього процесу в ОДУВС; Положенням про організацію освітнього процесу на заочній та 
дистанційній формах здобуття вищої освіти в ОДУВС; Положенням про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС; 
Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти; Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС; Кодексом академічної доброчесності ОДУВС 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 за місяць до розгляду на засіданні Вченої ради для громадського обговорення 
оприлюднено проєкт освітньо-професійної програми зі спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з метою 
отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів) (http://surl.li/dhffy).

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 мету, особливість, очікувані результати навчання та 
освітні компоненти, своєчасно оприлюднена на офіційному сайті ОДУВС в обсязі, достатньому для інформування 
відповідних заінтересованих сторін та суспільства. Також інформація щодо ОПП висвітлена у відеоролику 
(http://surl.li/ddwem). Описи та робочі програми навчальних дисциплін, які забезпечують реалізацію освітньої 
програми, розміщені на освітньому порталі «МІА: Освіта» (https://osvita.oduvs.edu.ua). Каталог вибіркових освітніх 
компонентів ОП розміщений на офіційному сайті ОДУВС (http://surl.li/ddwey).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. Унікальна – практично орієнтована матеріально-технічна база та інноваційні інформаційні ресурси, які 
відповідають високим стандартам забезпечення якості вищої освіти.
2. Взірцева система викладання за ОПП, що забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними 
працівниками, які мають багаторічний практичний досвід.
3. Системна взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу на всіх етапах реалізації ОПП та практично 
орієнтована підготовка за цією програмою із залученням роботодавців.
4. Реалізація ОПП на основі студентоцентрованого навчання.
5. Тісна співпраця з державними та правоохоронними органами, з іншими закладами вищої освіти, що надає 
можливість для обміну досвідом та отримання нових знань і практичних навичок у правоохоронній діяльності.
6. Сприяння працевлаштуванню випускників.
7. Функціонування культурно-освітнього середовища.
8. Наявність в університеті окремого структурного підрозділу, який займається підтриманням зв’язків з 
випускниками освітньої програми.
9. Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення дистанційного навчання та об’єктивного 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
10. Наявність попиту на підготовку за ОПП з боку абітурієнтів, що підтверджено збільшенням кількості вступників 
упродовж терміну функціонування ОПП.
Слабкі сторони:
1. Відсутність цільового фінансування заходів з реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти та 
науково-педагогічних працівників університету.
2. Недостатньо активна участь науково-педагогічних працівників у науково-дослідних грантових проєктах.
3. Недостатнє залучення здобувачів вищої освіти до неформальної освіти.

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

З урахування досвіду реалізації ОПП, тенденцій реформування системи правоохоронних органів та сучасні вимоги 
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до професійних та соціальних компетентностей правоохоронця, перспективи її розвитку вбачаються в таких 
напрямах:
1. Розширення ліцензійного обсягу освітньо-професійної програми.
2. Імплементація новітніх методик викладання шляхом впровадження передових європейських практик, у тому 
числі з урахуванням дистанційної форми освіти.
3. Розширення кола стейкхолдерів як на національному, так і на міжнародному рівні.
4. Активізація міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу.
5. Збільшення кількості навчальних полігонів та спеціалізованих аудиторій.
6. Продовження моніторингу тенденцій розвитку ринку праці та його регіональних особливостей для формування 
унікальності освітньо-професійної програми.
7. Участь у міжнародних грантових проєктах учасників освітнього процесу.
8. Постійний моніторинг і врахування вимог ринку праці до рівня кваліфікації та змісту підготовки здобувачів вищої 
освіти.

 

 
          
  

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.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Швець Дмитро Володимирович

Дата: 12.10.2022 р.
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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

Практична підготовка практика Програма 
стажування у 

підрозділах 
превентивної 
діяльності.pdf

6NWZgi2AtKa0awVx
nYbc93n99Ik+OQNB

bXgSTjw+g18=

База практики

Практична підготовка практика Програма 
стажування у 

підрозділах 
кримінальної 

поліції 
курсантів.pdf

7gUGdEqbP12ZH7ojI
hT182AfCvZpU0xO3

HKs95YUktI=

База практики

Практична підготовка практика Програма 
виробничої 

практики.pdf

rIWhpvHlubqtYx55V
y7qvnYffCDezALo/h

mzWSAKRVM=

База практики

Безпека дорожнього 
руху

навчальна 
дисципліна

Безпека 
дорожнього 

руху.pdf

zvKmjT/pJcZFc08M
rUoDEWL2l8WUWR

AhystfL7c+YVs=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів, комп’ютерних класів 
та спеціального обладнання: 
транспортні засоби, макети 
двигунів, трансмісії, інші вузли 
та механізмів.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

навчальна 
дисципліна

Запобігання та 
протидія 

домашньому 
насильству.pdf

+daq7yEOajo+ig+2a
FfaoSjfVnBzGoiGhM

EmCt72qPU=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень, а також навчальних 
полігонів.

Спеціальна фізична 
підготовка

навчальна 
дисципліна

Спеціальна фізична 
підготовка.pdf

Bff8pbgoVJO4MqrM
K9K+ZMTG46a6y97

NSoY85/FYSXQ=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів, спортивних залів та 
спеціального обладнання: 
татамі; груші боксерські; 
манекени для відпрацювання 
кидків; гумові ножі; гумові 
пістолети; кайданки; захисні 
шоломи, рукавиці боксерські, 
засоби захисту, м’ячі.

Адміністративно- 
юрисдикційна 
діяльність поліції

навчальна 
дисципліна

Адміністративно-
юрисдикційна 

діяльність 
поліції.pdf

LD+k/fuCYzvo+C/8v
kW6Zmb8OI9vwq08

9LR4RkGIn/U=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
доступу до сайтів відповідних 
державних органів, та підрозділів 
поліції, а також викристання 
полігонів

Вогнева підготовка навчальна 
дисципліна

Вогнева підготовка 
ФПФПКП та 
ФПФППД..pdf

4Nwy5qp57mtvjLxBS
6eW9qDbtfq5dZu3A

E5hMsc9/No=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів та спеціального 
обладнання: імітаційна зброя 
(airsoft); вогнепальна зброя 
(пістолети); вогнепальна зброя 
(штурмова гвинтівка); мішенна 
обстановка – відповідно до вправ 
що виконуються; поясні 
системи; засоби захисту зору; 



засоби захисту слуху.

Тактико-спеціальна 
підготовка

навчальна 
дисципліна

Тактико-
спеціальна 
підготовка 

ФПФПКП та 
ФПФППД.pdf

CYn7oKQfry4HtxQW
H3cSwc2kNSJltyq4g

YsJ2GI+9wc=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів та спеціального 
обладнання: транспортні 
засоби, спеціальні засоби 
індивідуального захисту (шолом, 
жилет захисний, щит ЩПА); 
спеціальні засоби активної 
оборони (ПР-73, кайданки); 
емітаційна зброя (airsoft); засоби 
захисту зору; засоби захисту 
слуху, радіозв’язок.

Поліцейська 
діяльність

навчальна 
дисципліна

Поліцейська 
діяльність.pdf

qPxWtZPMBlTBVEn
WDIyyLMFGhZexcf+

pv0WSjHNHupA=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів.

Кримінологія навчальна 
дисципліна

Кримінологія.pdf 7HQYokLMhXcJstcK
lOlEsyXy8zDF2qJcp

n7R/sbnRwI=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Оперативно- 
розшукова діяльність

навчальна 
дисципліна

Оперативно-
розшукова 

діяльність.pdf

mwPk5CwCWteozSI
dL0aGhR3bmRrTNh

K0CmskE7y7Eg4=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Поліцейська 
деонтологія

навчальна 
дисципліна

Поліцейська 
деонтологія.pdf

sRdyGEHxLPFmoP/
e2yY4B5qq1jBPBMtj

+oifxjhzPds=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Особиста безпека 
поліцейського

навчальна 
дисципліна

Особиста безпека 
поліцейського.pdf

cPlpwttXBxbijK/5z7
8zywGny74X6RzLSC

ZX0DjruWs=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів, транспортних засобів, 
спеціальних засобів

Домедична підготовка навчальна 
дисципліна

Домедична 
підготовка.pdf

zvIQ8mj/2C3aVz9Zy
hK/UYx8QIkC4VCy8

YI0Vku0R2o=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання спеціального 
обладнання: манекен для СЛР; 
аптечка особиста військова; 
джут Есмарха; джут – САТ; 
аклюзівна пов’язка; бандаж; 
стропа евакуаційна;

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Інформаційні та 
комуникаційні 
технології.pdf

QfgTC7JRGSqi8CDoi
BaRcmbfkV+wTSVn
HCO+WneOums=

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

Кримінальний процес навчальна 
дисципліна

Кримінальний 
процес.pdf

v5KRPR9CuyInWIB
nRtlj1lnQeS09j6RcHi

hlCCGyjwI=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання Єдиного реєстру 
досудового розслідування Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень, а також навчальних 
полігонів.

Адміністративний 
процес

навчальна 
дисципліна

Адмініністративни
й процес .pdf

K/Iub58t0AxYLiB75
zH9/x+xCxs2rRyHE

wAH1uqjZNA=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання, а 
також використання:  Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень та навчального полігону 
«Зала судових засідань»



Цивільне право та 
процес

навчальна 
дисципліна

Цивільне право та 
процес.pdf

fzrnd77KDT9dYxAK
oZX0fKutsbDC6kvYK

o1u85Ao0Rg=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень.

Кримінальне право навчальна 
дисципліна

Кримінальне 
право.pdf

COcDRv/xfrkxZcAix
8ysImeVngHgCLT1y/

hic2YWs0Q=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень.

Адміністративне 
право

навчальна 
дисципліна

Адміністративне 
право.pdf

VI/1cTnANeT3S3ms
ZlXMVyOZESbzed5B

9KU/bLK4i6k=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень.

Юридичне 
документознавство

навчальна 
дисципліна

Юридичне 
документознавств

о.pdf

L88U1Thx8ktXZvP/
GrRL7gS2Qs5QnPEq

Or/2YOEl6kA=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Конституційне право навчальна 
дисципліна

Конституційне 
право.pdf

OaaidnjUdT0T/KEl4
5pVfxIqmHFFnAPLT

xxyoA+yrI0=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Криміналістика навчальна 
дисципліна

Криміналістика.pd
f

dVCNOhVzpwH7iX/j
5cH48wTDUsd3Fzu

+bUQpxX2gfwk=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання та 
використання навчальних 
полігонів.

Історія держави та 
права

навчальна 
дисципліна

Історія держави 
та права.pdf

Qtuu2gCBN2BW/8zv
BMhDSFjJbDlL6BBF

5zZdJUrsrWI=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Теорія держави та 
права

навчальна 
дисципліна

Теорія держави та 
права.pdf

xAMl0Fp04u83Mrb2
8GmqLqDEsc4W3M

hX6CjIvwoFlug=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Українська мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Українська мова 
професійного 

спрямування.pdf

UctzVNtj8Ye0O5rsgP
wujrR0VDIBfvK0xkt

7VfSrglo=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
професійного 

спрямування.pdf

XsKzm+Ik9Ta4vcOD
CrM8JcwlbJWgCMr

R4xEjLBjBND4=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Соціологія навчальна 
дисципліна

Соціологія.pdf O/LJMVBJHsGhdx6
Kauh/2crFpUytXTzk

ttmwHuKj/Wg=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

Логіка навчальна 
дисципліна

Логіка.pdf y+z0FyzaPeZZIrE+F
Dd0WXuTEePkWA+
ulQWGRQ5weOQ=

Викладання навчальної 
дисципліни потребує наявності 
мультимедійного обладнання

 
* 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 Таблиця 2 (2).pdf EAhqUX4VMurUtV6OBwpk4m7WvqcJJ
SEGniC/rmE0trI=

 
 

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



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН13. Знати і 
розуміти відповідні 
вимоги 
законодавства,
грамотно 
оформлювати 
процесуальні 
документи, що
використовуються 
під час 
провадження у 
справах про
адміністративні 
правопорушення, 
здійснювати 
превентивні та
примусові 
поліцейські заходи, 
а також 
кваліфікацію
адміністративних 
та кримінальних 
правопорушень.

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 
до  вимог ПДР
 Практичний розділ - 
Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Адміністративно- 
юрисдикційна 
діяльність поліції

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття,
семінарські заняття,
тренінгові заняття;
індивідуальне
опитування; вирішення
ситуативних задач;
модульні контрольні
роботи; самостійна
робота; написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.



Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)
 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 
навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 
повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальне право Науково-дослідницький;
пояснювально-
ілюстративний;
репродуктивний;
проблемного виконання;
частково-пошуковий;
дослідницький

Поточний, модульний, 
підсумковий модульний та 
семестровий контроль.
 

Адміністративне 
право

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

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна  
робота.



ПРН14. 
Здійснювати 
пошук та аналіз 
новітньої 
інформації у
сфері 
правоохоронної 
діяльності, мати 
навички 
саморозвитку
та самоосвіти 
протягом життя, 
підвищення 
професійної
майстерності, 
вивчення та 
використання 
передового досвіду 
у
сфері 
правоохоронної 
діяльності.

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Комунікативний та 
інтерактивний, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Поточне оцінювання 
здійснюється у таких 
формах: усній 
(індивідуальне, групове та 
фронтальне опитування); 
письмовій (модульна 
контрольна робота, 
самостійна робота, наукова 
робота, тестування); 
цифровій (тест в 
електронному форматі) . 
Підсумкове оцінювання:  
залік;  екзамен.    

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 



задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Практична підготовка Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Захист практики, залік

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

ПРН15. Працювати 
автономно та в 
команді виконуючи 
посадові обов’язки 
та під час 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач 
правоохоронної 
діяльності.

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальний процес Пояснювально- Усне опитування   , 



ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Домедична підготовка Словесні:- розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
алгоритмів надання першої 
домедичної допомоги 
потерпілим

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
виснововки щодо її 

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.



практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Особиста безпека 
поліцейського

Вибір методів навчання 
зумовлений характером 
пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти та 
особливостями освітнього 
процесу у закладах вищої 
освіти. Зокрема, для 
досягнення мети навчальної 
дисципліни, формування 
комплексу відповідних 
знань та вмінь 
застосовуються 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
завдань щодо забезпечення 
особистої безпеки під час 
виконання службових 
обов’язків.

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Вогнева підготовка Словесні (вербальні) методи 
- навчання: розповідь, 
пояснення, бесіда, 
зауваження, команда, 
розпорядження, інструктаж.
Наочні методи - навчання: 
показ прийому, вправи або 
певної дії викладачем; 
демонстрація зразків зброї 
та приладдя до неї, 
навчальних фільмів, 
наочних посібників 
(плакатів, схем, таблиць 
тощо).
Практичні методи 
навчання: метод вправ 
(виконання вправ з 
полегшенням або 
ускладненням умов; 
виконання вправ згідно 
вимог Курсу стрільб), 
змагальний метод, 
контрольне виконання 
вправ і нормативів.

Форми оцінювання вогневої 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
вогневої підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за:
 знання заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю;
 знання порядку і правил 
застосування та 
використання зброї;
 знання матеріальної 
частини зброї;



 виконання нормативу з 
вогневої підготовки;
 виконання вправи зі 
стрільби.

Адміністративно- 
юрисдикційна 
діяльність поліції

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття,
семінарські заняття,
тренінгові заняття;
індивідуальне
опитування; вирішення
ситуативних задач;
модульні контрольні
роботи; самостійна
робота; написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)
 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 
навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 
повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 



повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

до  вимог ПДР
 Практичний розділ - 
Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН16. 
Застосовувати 
заходи, спрямовані 
на усунення
загрози життю та 
здоров’ю фізичних 
осіб і публічній 
безпеці,
що виникли 
внаслідок учинення 
кримінального 
злочину чи
адміністративного 
правопорушення.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Домедична підготовка Словесні:- розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
алгоритмів надання першої 
домедичної допомоги 
потерпілим

Особиста безпека 
поліцейського

Вибір методів навчання 
зумовлений характером 
пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти та 
особливостями освітнього 
процесу у закладах вищої 
освіти. Зокрема, для 
досягнення мети навчальної 
дисципліни, формування 
комплексу відповідних 
знань та вмінь 
застосовуються 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
завдань щодо забезпечення 
особистої безпеки під час 
виконання службових 
обов’язків.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 



спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
виснововки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.

Адміністративно- 
юрисдикційна 
діяльність поліції

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття,
семінарські заняття,
тренінгові заняття;
індивідуальне
опитування; вирішення
ситуативних задач;
модульні контрольні
роботи; самостійна
робота; написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 



 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 
навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 
повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН17. 
Використовувати 
основні методи та 
засоби
забезпечення 
правопорядку в 
державі, 
дотримуватись 
прав і
свобод людини і 
громадянина, 
попередження та 
припинення
нелегальної 
(незаконної) 
міграції та інших 
загроз національної 
безпеки держави 
(кібербезпеку, 
економічну та
інформаційну 
безпеку, тощо).

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Адміністративне 
право

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

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна  
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.



Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький

Захист практики, залік

ПРН21. 
Організовувати 
заходи щодо 
режиму 
секретності та 
захисту 
інформації.

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.



дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

ПРН19. Вміти 
застосовувати 
процедури надання 
першої
медичної допомоги

Домедична підготовка Словесні:- розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
алгоритмів надання першої 
домедичної допомоги 
потерпілим

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.



практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

ПРН20. 
Підтримувати, 
встановлені на 
законодавчому 
рівні, умови 
дотримання 
дозвільної системи.

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький

Захист практики, залік

ПРН22. Вміти 
оцінювати 
обстановку, рівень 
потенційних
загроз та викликів, 
прогнозувати 
розвиток 
обстановки, дій
правопорушників 
та противник, 
вживати заходів з 
метою
запобігання, 
виявлення та 
припинення 
правопорушень.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

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

Семінарські заняття, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, наукова 
робота та семестровий 
контроль.

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.



навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.

Вогнева підготовка Словесні (вербальні) методи 
- навчання: розповідь, 
пояснення, бесіда, 
зауваження, команда, 
розпорядження, інструктаж.
Наочні методи - навчання: 
показ прийому, вправи або 
певної дії викладачем; 
демонстрація зразків зброї 
та приладдя до неї, 
навчальних фільмів, 
наочних посібників 
(плакатів, схем, таблиць 
тощо).
Практичні методи 
навчання: метод вправ 
(виконання вправ з 
полегшенням або 
ускладненням умов; 
виконання вправ згідно 
вимог Курсу стрільб), 
змагальний метод, 
контрольне виконання 
вправ і нормативів.

Форми оцінювання вогневої 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
вогневої підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за:
 знання заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю;
 знання порядку і правил 
застосування та 
використання зброї;
 знання матеріальної 
частини зброї;
 виконання нормативу з 
вогневої підготовки;
 виконання вправи зі 
стрільби.



Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)
 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 
навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 
повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання рефератів; 
підготовка наукових тез 
(доповідей). 

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 
до  вимог ПДР
 Практичний розділ - 
Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 

Захист практики, залік



дослідницький.
ПРН12. 
Адаптуватися і 
ефективно діяти 
за звичних умов 
правоохоронної 
діяльності та за 
умов ускладнення 
оперативної 
обстановки.

Вогнева підготовка Словесні (вербальні) методи 
- навчання: розповідь, 
пояснення, бесіда, 
зауваження, команда, 
розпорядження, інструктаж.
Наочні методи - навчання: 
показ прийому, вправи або 
певної дії викладачем; 
демонстрація зразків зброї 
та приладдя до неї, 
навчальних фільмів, 
наочних посібників 
(плакатів, схем, таблиць 
тощо).
Практичні методи 
навчання: метод вправ 
(виконання вправ з 
полегшенням або 
ускладненням умов; 
виконання вправ згідно 
вимог Курсу стрільб), 
змагальний метод, 
контрольне виконання 
вправ і нормативів.

Форми оцінювання вогневої 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
вогневої підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за:
 
знання заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю;
 
знання порядку і правил 
застосування та 
використання зброї;
 
знання матеріальної 
частини зброї;
 
виконання нормативу з 
вогневої підготовки;
 
виконання вправи зі 
стрільби.

Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)
 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 
навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту



повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Домедична підготовка Словесні:- розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
алгоритмів надання першої 
домедичної допомоги 
потерпілим

Особиста безпека 
поліцейського

Вибір методів навчання 
зумовлений характером 
пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти та 
особливостями освітнього 
процесу у закладах вищої 
освіти. Зокрема, для 
досягнення мети навчальної 
дисципліни, формування 
комплексу відповідних 
знань та вмінь 
застосовуються 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретичний розділ – 
тестові завдання, теоретичні 
завдання;
Практичний розділ - 
Відпрацювання практичних 
завдань щодо забезпечення 
особистої безпеки під час 
виконання службових 
обов’язків.

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.



Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Тактико-спеціальна 
підготовка Заняття з навчальної 

дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
виснововки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.

Адміністративно- 
юрисдикційна 
діяльність поліції

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

семінарські заняття,
тренінгові заняття;
індивідуальне
опитування; вирішення
ситуативних задач;
модульні контрольні
роботи; самостійна
робота; написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).



ПРН.24. 
Здійснювати 
діяльність у сфері 
забезпечення прав і 
свобод дітей, які 
перебувають у 
контакті із 
законом.

Адміністративне 
право

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

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна  
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН18. 
Застосовувати 
штатне озброєння 
підрозділу
(вогнепальну 
зброю, спеціальні 
засоби, засоби 
фізичної сили);
інформаційні 
системи, 
інформаційні 
технології, 
технології
захисту даних, 
методи обробки, 
накопичення та 
оцінювання
інформації, 
інформаційно-

Спеціальна фізична 
підготовка

Методи надбання 
теоретичних знань
Методи, які передбачають 
сенсорну передачу і 
засвоєння інформації 
(наочна демонстрація 
викладачем)
Методи, які передбачають 
печатну передачу, засвоєння 
і відтворення інформації 
(робота з інформаційними 
джерелами)
Методи, які передбачають 
усну передачу, засвоєння і 
відтворення інформації 
(лекції, бесіди і т.п.)
 
Методи оволодіння 
руховими уміннями і 

Форми оцінювання 
спеціальної фізичної 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.



аналітичної 
роботи, бази даних 
(в
тому числі 
міжвідомчі та 
міжнародні), 
оперативні та
оперативно-
технічні засоби, 
здійснення 
оперативнорозшук
ової діяльності.

навиками
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику (цілісної 
вправи)
Методи, що передбачають 
формування цілісного 
рухового навику по 
частинам з подальшим 
поєднанням їх в єдине ціле 
(метод розділеної вправи)
 
Методи вдосконалення 
рухових навиків і фізичних 
якостей
Методи, які передбачають 
чітке нормування і 
регулювання фізичних 
навантажень в ході 
виконання завдання 
(рівномірний, перемінний, 
повторний, інтегральний, 
круговий).
Методи, які передбачають 
створення реальних 
службово-прикладних 
ситуацій в ході занять 
(ігровий, змагальний)

Оцінка поліцейського з 
фізичної підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за загальну 
фізичну підготовку і тактику 
самозахисту

Вогнева підготовка Словесні (вербальні) методи 
- навчання: розповідь, 
пояснення, бесіда, 
зауваження, команда, 
розпорядження, інструктаж.
Наочні методи - навчання: 
показ прийому, вправи або 
певної дії викладачем; 
демонстрація зразків зброї 
та приладдя до неї, 
навчальних фільмів, 
наочних посібників 
(плакатів, схем, таблиць 
тощо).
Практичні методи 
навчання: метод вправ 
(виконання вправ з 
полегшенням або 
ускладненням умов; 
виконання вправ згідно 
вимог Курсу стрільб), 
змагальний метод, 
контрольне виконання 
вправ і нормативів.

Форми оцінювання вогневої 
підготовки (екзаменаційні, 
залікові та модульні вимоги) 
проводяться відповідно до 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50, яке визначає порядок 
планування, проведення та 
обліку занять, здійснення 
контролю знань, умінь та 
навичок осіб молодшого, 
середнього та вищого складу 
Національної поліції 
України.
Оцінка поліцейського з 
вогневої підготовки 
складається з оцінок, 
отриманих за:
 знання заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю;
 знання порядку і правил 
застосування та 
використання зброї;
 знання матеріальної 
частини зброї;
 виконання нормативу з 
вогневої підготовки;
 виконання вправи зі 
стрільби.

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування



Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
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 «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 
поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.

ПРН11. Знати і 
розуміти сучасні 
правові доктрини, 
цінності
та принципи 
функціонування 
національної 
правової системи.

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 



Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Адміністративне 
право

Діалектичний метод який 
поділяється на динаміку та 
статику, метод формування 
пізнавальних інтересів, 
метод контролю та 
самоконтролю у процесі 
навчання

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальне право Науково-дослідницький;
пояснювально-
ілюстративний;
репродуктивний;
проблемного виконання;
частково-пошуковий;
дослідницький

Поточний, модульний, 
підсумковий модульний та 
семестровий контроль.
 

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 
до  вимог ПДР
 Практичний розділ - 
Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 



стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН23. Запобігати 
та протидіяти 
домашньому 
насильству.

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН9. 
Користуватись 
державною 
системою 
урядового
зв’язку, 
Національною 
системою 
конфіденційного 
зв’язку,
формування та 
реалізації 
державної 
політики у сферах
кіберзахисту 
критичної 
інформаційної 
інфраструктури,
державних 
інформаційних 
ресурсів та 
інформації,
криптографічного 
та технічного 
захисту 
інформації,
телекомунікацій, 
користування 
радіочастотним 
ресурсом
України, 
поштового зв’язку 
спеціального 
призначення, 
урядового 
фельд’єгерського 
зв’язку

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Тактико-спеціальна 
підготовка

Заняття з навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка»  
проводяться з групою 
здобувачів вищої освіти. 
Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти  отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо); 
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти  
отримує на основі сенсорно-
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо). 
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять з 
тактико-спеціальної 
підготовки також 
застосовуються сучасні 
наочні методи та розробки, 
у вигляді мультимедійних 
лекцій з основних тем 

Теоретичний розділ -
Оцінка поліцейського з 
тактико-спеціальної 
підготовки виставляється за 
результатами письмового 
розв’язання 5 ситуативних 
завдань.
Практичний розділ - 
Завдання для практичного 
відпрацювання певних 
алгоритмів дій із 
забезпечення публічного 
порядку і безпеки, 
відбуваються у формі 
поліцейського квесту із 
обов’язковою одночасною 
участю групи курсантів, 
відповідно до ввідних 
завдань, з використанням 
спеціальних засобів, 
імітаційної зброї на 
спеціально обладнаних 
полігонах. 
 
Відповідно до вимог 
Положення про організацію 
службової підготовки 
працівників Національної 



навчальної дисципліни, 
демонструються навчальні 
відеофільми тощо. 
Враховуючі практичну 
спрямованість навчальної 
дисципліни «Тактико-
спеціальна підготовка» 
особливе місце при її 
викладанні займають 
практичні методи. Суть їх у 
тому, що шляхом виконання 
практичних дій здобувач 
вищої освіти  отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
виснововки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти и 
не тільки знань у 
відповідній сфері, а й, перш 
за все, у формуванні 
необхідних умінь та 
практичних навичок.

поліції України, 
затвердженого наказом 
МВС України від 26.01.2016 
№ 50.

ПРН10. 
Виокремлювати 
юридично значущі 
факти і 
формувати 
обґрунтовані 
правові висновки.

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

Семінарські заняття, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, наукова 
робота та семестровий 
контроль.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 
інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 
до  вимог ПДР
 
Практичний розділ - 
Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.



Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальне право Науково-дослідницький;
пояснювально-
ілюстративний;
репродуктивний;
проблемного виконання;
частково-пошуковий;
дослідницький

Поточний, модульний, 
підсумковий модульний та 
семестровий контроль.
 
 

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 



завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

ПРН1. Розуміти 
історичний, 
економічний, 
технологічний і 
культурний 
контексти 
розвитку 
правоохоронної 
діяльності.

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи   ( відкриті питання, 
тестування, рішення 
історично-правових задач, 
складання схем, таблиць, 
виконання завдань по 
історично-правовим 
джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування в

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Юридичне 
документознавство

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Адміністративне 
право

Діалектичний метод який 
поділяється на динаміку та 
статику, метод формування 
пізнавальних інтересів, 
метод контролю та 
самоконтролю у процесі 
навчання.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 



тестування

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Криміналістика Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти отримує вербальним 
спосібом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо);
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти 
отримує на основі сенсорно- 
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо).
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять 
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 здобувач 
вищої освіти отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти не 
тільки знань у відповідній 
сфері, а й, перш за все, у 
формуванні необхідних 
умінь та практичних 
навичок.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 



вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

ПРН2. 
Організовувати 
культурний діалог 
на рівні, 
необхідному для 
ефективної 
професійної 
діяльності.

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Комунікативний та 
інтерактивний, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Поточне оцінювання 
здійснюється у таких 
формах: усній 
(індивідуальне, групове та 
фронтальне опитування); 
письмовій (модульна 
контрольна робота, 
самостійна робота, наукова 
робота, тестування); 
цифровій (тест в 
електронному форматі) . 
Підсумкове оцінювання:  
залік;  екзамен.    

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Конституційне право Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Юридичне 
документознавство

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Цивільне право та Пояснювально- Практичні заняття, 



процес ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання рефератів; 
підготовка наукових тез 
(доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН3. Збирати 
необхідну 
інформацію з 
різних джерел, 
аналізувати і 
оцінювати її.

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей). 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування



Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Юридичне 
документознавство

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Адміністративне 
право

Діалектичний метод який 
поділяється на динаміку та 
статику, метод формування 
пізнавальних інтересів, 
метод контролю та 
самоконтролю у процесі 
навчання.

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей). 
Модульна контрольна 
робота.

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Серед основних методів, що 
застосовуються для 
навчання можна зазначити: 
словесні методи – 
інформацію здобувач вищої 
освіти отримує вербальним 
способом (бесіда, розповідь, 
пояснення тощо);
наочні методи – інформацію 
здобувач вищої освіти 
отримує на основі сенсорно- 
перцептивної діяльності 
(демонстрування, 
ілюстрації, показ об’єкта або 
моделі тощо).
Слід зазначити також, що 
при проведенні занять 
також застосовуються 
сучасні наочні методи та 
розробки, у вигляді 
мультимедійних лекцій з 
основних тем навчальної 
дисципліни, 

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.



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 здобувач 
вищої освіти отримує деяку 
інформацію, яку в 
подальшому аналізує, на 
підставі аналізу робить 
висновки щодо її 
практичного застосування. 
Цінність практичного 
методу посідає в отриманні 
здобувачам вищої освіти не 
тільки знань у відповідній 
сфері, а й, перш за все, у 
формуванні необхідних 
умінь та практичних 
навичок.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

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

Семінарські заняття, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, наукова 
робота та семестровий 
контроль.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Безпека дорожнього 
руху

Словесні - розповідь 
(розповідь-вступ, розповідь-
повість, розповідь-
висновок), пояснення, 
роз’яснення, бесіду, 

Теоретична розділ -
тестові завдання відповідно 
до  вимог ПДР
 
Практичний розділ - 



інструктаж; 
наочні – спостереження, 
ілюстрація, демонстрація, 
презентація;
стимулюючі - стимулювання 
обов’язку й 
відповідальності, 
підкріплення інтересу.

Завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань із 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання рефератів; 
підготовка наукових тез 
доповідей.

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний 
Репродуктивний 
Проблемно-пошуковий 
Дослідницький

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний 
Репродуктивний 
Проблемно-пошуковий 
Дослідницький

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

ПРН6. Розуміти 
принципи і мати 
навички етичної 
поведінки,
соціально 
відповідальної та 
свідомої діяльності 
у сфері 
правоохоронної 
діяльності.

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 



завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН5. Розробляти 
тексти та 
документи з 
питань професійної
діяльності, вільно 
спілкуватися 
українською та 
іноземною
мовами усно і 
письмово у 
соціальній і 
професійній сферах

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Комунікативний та 
інтерактивний, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Поточне оцінювання 
здійснюється у таких 
формах: усній 
(індивідуальне, групове та 
фронтальне опитування); 
письмовій (модульна 
контрольна робота, 
самостійна робота, наукова 
робота, тестування); 
цифровій (тест в 
електронному форматі) . 
Підсумкове оцінювання:  
залік;  екзамен.    

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Юридичне 
документознавство

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.



Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН4. 
Формулювати і 
перевіряти 
гіпотези, 

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування



аргументувати
висновки.

дослідницький.

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальне право Науково-дослідницький;
пояснювально-
ілюстративний;
репродуктивний;
проблемного виконання;
частково-пошуковий;
дослідницький

Поточний, модульний, 
підсумковий модульний та 
семестровий контроль.

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 



задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 
час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

ПРН7. Здійснювати 
координацію 
діяльності 
суб’єктів 
забезпечення 
публічної безпеки і 
порядку, а також 
комунікацію з 
фізичними та 
юридичними 
особами з метою 
своєчасного 
реагування на 
кримінальні 

Поліцейська 
діяльність

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-
пошуковий та 
дослідницький методи

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; курсова робота, 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез доповідей.

Запобігання та 
протидія домашньому 

Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 



злочини, 
адміністративні 
правопорушення 
та події.

насильству пошуковий та 
дослідницький методи

тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуативних 
тестів; вирішення 
ситуаційних задач; модульні 
контрольні роботи; 
самостійна робота, 
написання
рефератів; підготовка
наукових тез (доповідей).

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Комунікативний та 
інтерактивний, 
пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Поточне оцінювання 
здійснюється у таких 
формах: усній 
(індивідуальне, групове та 
фронтальне опитування); 
письмовій (модульна 
контрольна робота, 
самостійна робота, наукова 
робота, тестування); 
цифровій (тест в 
електронному форматі) . 
Підсумкове оцінювання:  
залік;  екзамен.    

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Соціологія Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Українська мова 
професійного 
спрямування

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

Практичні заняття, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
модульна контрольна 
робота, самостійна робота.

ПРН8. 
Здійснювати 
пошук інформації у 
доступних 
джерелах для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
необхідних 
обставин.

Логіка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування

Теорія держави та 
права

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

Поточне оцінювання: усне 
опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, складання схем, 
таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Історія держави та Пояснювально- Поточне оцінювання: 



права ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.
 

усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення історично-
правових задач, складання 
схем, таблиць, виконання 
завдань по історично-
правовим джерелам).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування 

Інформаційні та 
комунікаційні 
технології

Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Конституційне право Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Адміністративне 
право

Діалектичний метод який 
поділяється на динаміку та 
статику, метод формування 
пізнавальних інтересів, 
метод контролю та 
самоконтролю у процесі 
навчання.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Модульна контрольна 
робота.

Цивільне право та 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
фронтальне опитування; 
індивідуальне опитування; 
ділові ігри; вирішення 
ситуативних тестів; 
проведення вікторин; 
вирішення кросвордів; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

Адміністративний 
процес

Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Поточне оцінювання:
усне опитування, письмові 
роботи (відкриті питання, 
тестування, творчі завдання, 
написання рефератів, 
підготовка доповідей).
Тренінг. Модульна 
контрольна робота. 
Самостійна робота. 
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Кримінальний процес Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Усне опитування   , 
тестування, вирішення 
ситуативних завдань

Криміналістика Пояснювально- 
ілюстративний, проблемно- 
пошуковий та 
дослідницький методи.

Теоретична частина - тестові 
завдання теоретичні 
завдання;
Практична частина - 
завдання з відпрацювання 
певних алгоритмів дій під 



час виконання завдань з 
тактики проведення 
окремих слідчих 
(розшукових) дій, 
застосування засобів та 
методів криміналістичної 
техніки, вміння 
застосовувати набуті знання 
в розслідуванні окремих 
видів кримінальних 
правопорушень.

Поліцейська 
діяльність

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Оперативно- 
розшукова діяльність

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

Практичні заняття, 
семінарські заняття, 
тренінгові заняття; 
індивідуальне опитування; 
вирішення ситуаційних 
задач; модульні контрольні 
роботи; самостійна робота.

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

Семінарські заняття, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, наукова 
робота та семестровий 
контроль.

Поліцейська 
деонтологія

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

Поточне оцінювання: 
усне опитування, письмові 
роботи             ( відкриті 
питання, тестування, 
рішення правових задач, 
складання схем, таблиць).
Модульна контрольна 
робота.
Самостійна робота.
Підсумкове оцінювання: 
тестування

Практична підготовка Пояснювально- 
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Захист практики, залік

 


