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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

22.10.2020 р. № 1294. 

 

Стандарт розроблений членами підкомісії зі спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» Науково-методичної комісії № 12 з воєнних наук, 

національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України: 

 

Безпалова Ольга Ігорівна (голова підкомісії), доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Іваницький Сергій Олександрович (заступник голови підкомісії), доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри організації правоохоронних та судових 

справ Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 

Дрозд Олексій Юрійович (секретар підкомісії), доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх 

справ. 

Ковальова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського 

державного університету внутрішніх справ. 

Мовчан Анатолій Васильович, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету№2 

Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Мозоль Анатолій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник 

відділу організації та координації навчально-методичної роботи Національної 

академії прокуратури України. 

Назар Юрій Степанович, кандидат юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 

Мінка Тетяна Павлівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та 

фінансів; 

Панова Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Університет митної справи та фінансів 

Стандарт розглянуто на засіданні підкомісії зі спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» Науково-методичної комісії № 12 з воєнних наук, 

національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=104
http://www2.lvduvs.edu.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=104
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Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 23.05.2017 № 15). 

 

Фахову експертизу проводили: 

 

1. Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, 

в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України 

2. Погорецький Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

3.  Фролов Юрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного 

університету. 

 

Методичну експертизу проводили: 

 

1. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Одеська 

морська академія», Національний експерт; 

2. Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 

голова Національної команди експертів. 

2. Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ 

офісу в Україні. 

 

Стандарт розглянуто Міністерством внутрішніх справ України та Федерацією 

роботодавців України. 

 

Стандарт розглянуто після надходжень всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 

Науково-методичної комісії № 12 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 30.09.2020 № 17. 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

другий (магістерський) рівень 

 

Ступінь вищої 

освіти 

магістр 

 

Галузь знань 26 Цивільна безпека 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Форми 

навчання  

Очна (денна, вечірня), заочна, дуальна 

Освітня 

кваліфікація  

Магістр правоохоронної діяльності за спеціалізацією  

(зазначити назву спеціалізації за наявності) 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї)  

Не надається  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр  

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність» 

Спеціалізація (зазначається за наявності) 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення: комплексні проблеми забезпечення 

публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 

надання поліцейських послуг. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати 

та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачають проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області поняття, 

концепції, принципи і методи, які використовуються для 

реалізації правоохоронної функції інституціями держави. 

Методи, методики та технології: сучасні технології 

правоохоронної діяльності та методики системного підходу до 

вирішення завдань із забезпечення прав і свобод людини, 

публічної безпеки і порядку, застосування спеціальної техніки, 

спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне 

забезпечення, автоматизовані системи управління, електронні 

бази даних, спеціальна техніка та спеціальні засоби, 

спеціалізовані оперативні та оперативно-технічні засоби. 

Академічні 

права 

випускників 

Право здобувати ступень доктора філософі.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих 

Працевлашту-

вання 

випускників  

Посади в Національній поліції України, інших структурних 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки 

України, органів виконавчої влади, державної фіскальної 

служби, недержавних правоохоронних структур, юридичних та 
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консалтингових компаній, які належать до професій розділу 

«Професіонали» ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання 

 

Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули 

освітній рівень «бакалавр». Для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою 

(крім 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальністю) має проводитися вступне 

випробування, на якому вступник повинен продемонструвати компетентності і 

результати навчання, визначені стандартом вищої освіти освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 262 –Правоохоронна діяльність. 

 

ІV. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра: 

 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі освітнього ступеня 

бакалавра становить 90-120 кредитів ЄКТС.  

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі освітнього ступеня 

бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.  

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, що визначені цим Стандартом вищої освіти 

Не менше 10 кредитів ЄКТС повинно спрямовуватися на практичну 

підготовку в правоохоронних органах із відповідною специфікою діяльності 

(Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут 

судових експертиз, тощо), органах виконавчої влади, державної фіскальної 

служби, недержавних правоохоронних структурах, юридичних та консалтингових 

компаніях. 

Обсяг дослідницької (наукової) компоненти для освітньо-наукових програм 

має становити не менше 30 % від загального обсягу освітньо-наукової програми. 

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) 

за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути 

перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої 

програми. 

 

V. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1.Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності. 

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, 

безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обов’язків. 

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, 

що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживати заходи для їх усунення. 

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю 

підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності. 

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й  

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності. 

СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що 

навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі 

набуття і вдосконалення ними професійних навичок. 

СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання 

молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок 

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити  професійні 

завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати 

на себе відповідальність за результати виконання цих завдань. 

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати 

сучасні інформаційні технології під час рішення професійних 

завдань. 

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю 

з питань правоохоронної діяльності. 

СК12. Здатність до використання технічних приладів та 

спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз 

даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-

технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової 

діяльності.  
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СК13. Здатність у передбачених законом випадках 

застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової 

діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та 

в інших службових ситуаціях.  

СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію 

забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та 

адміністративного нагляду.  

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, 

виявлення та припинення адміністративних і кримінальних 

правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. 

Додатково для освітньо-наукової програми 

СК.16. Здатність викладати юридичні дисципліни на 

високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати 

інноваційні технології, методи і засоби навчання. 

СК.17. Здатність здійснювати дослідження форм і способів 

застосування спеціальних прийомів і засобів правоохоронної 

діяльності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

 

VІ. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 

до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, 

проведення занять. 

РН2. Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, 

а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності. 

РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність 

РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з 

урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних 

аспектів. 

РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх 

усунення. 

РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових 

питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали 

рівнів). 

РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління 

правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти 

відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та 

доповіді. 

РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів 
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забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. 

РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, 

бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 

РН10. 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.  

РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності. 

РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних 

сферах юридичної діяльності 

РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, 

інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. 

РН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з 

дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, 

завдання, ресурси, строки, виконавців. 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.  

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного 

моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і 

прийняття рішень при виконанні професійних завдань  

РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів 

фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та 

оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому 

числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності).  

РН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем 

забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.  

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень. 

Додатково для освітньо-наукової програми 
РН20. Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері правоохоронної 

діяльності, обирати ефективні методи та засоби дослідження, аналізувати 

результати дослідження та обґрунтовувати його висновки. 

РН21. Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному 

рівні, розробляти відповідне науково-методичне забезпечення, впроваджувати 

інноваційні технології, методи і засоби навчання. 

РН22. Здійснювати правове виховання. 
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VІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

для освітньо-професійної програми 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України  

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту (іспитів) 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) встановлюються законодавством 

Додатково для освітньо-наукової програми 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

     Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи; 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна 

задача чи проблема у сфері правоохоронної діяльності, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або 

його підрозділу.  

 

VIІІ. Вимоги до створення міждисциплінарних  

освітньо-наукових програм 
У разі створення міждисциплінарної освітньо-наукової програми обов’язковим 

є забезпечення формування загальних компетентностей: 1, 2, 5, 7, 8,  10 спеціальних 

компетентностей 3, 8, 10, 13, 15-17 та результатів навчання 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 – 14. 

 

IХ. Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності 

 

Національні та міжнародні професійні стандарти які могли бути враховані у 

Стандарті вищої освіти, відсутні. 

 

Х. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 

освіти 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010. URL: http://www.dk003.com/. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій». URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 11 
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підготовка здобувачів вищої освіти». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п.  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584. 

URL:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-

metod-rekomendacziyi.docx 

 

Корисні посилання 

1. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації URL: 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-

natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?start=80 http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-

materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-

zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-

osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80  

2. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) // URL: https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf.  

3. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) // URL :  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf; 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

4. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) // URL :  

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Com

munique_AppendixIII_952778.pdf  

5. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 // URL : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-

of-education-isced-2011-en.pdf. 

6. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) 

2013 // URL : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf 

7. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів. URL:  http://www.unideusto.org/tuningeu 

 

 

 

Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих      Олег ШАРОВ 
 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii&start=80
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf%202
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf%202
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» є нормативним документом, в якому визначається 

сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої 

освіти для забезпечення здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека».  

Освітньо-професійна програма закладу вищої освіти повинна містити не 

менше 25% вибіркових компонент практичного спрямування, що належать до 

специфіки відповідного профілю «Правоохоронної діяльності». 

Стандарт застосовується для визначення й оцінювання якості змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти.  

Затвердження порядку оцінювання результатів навчання проводиться 

закладом вищої освіти з урахуванням вимог законодавства (за наявності).  

Система оцінювання результатів навчання повинна базуватися на таких 

основних принципах:  

- обґрунтованість – оцінка повинна бути співмірною рівню результатів 

навчання;  

- неупередженість – результати оцінювання мають бути об’єктивними і не 

залежати від суб’єктивної позиції того, хто оцінює, а критерії та методи 

оцінювання – єдиними для всіх, хто оцінюється;  

- зрозумілість – система оцінювання повинна бути чіткою і абсолютно 

визначеною наперед як для тих, хто оцінює, так і тих, кого оцінюють;  

- корисність – оцінювання повинно позитивно сприйматись тими, кого 

оцінюють, і бути внеском у здійснення завдань освітньо-професійної програми.  

Результати навчання мають співвідноситися з компетентностями 

випускника. 

Заклади вищої освіти мають право встановлювати додаткові форми 

атестації. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 
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Таблиця 1  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей /  

результатів навчання дескрипторам НРК  

 
Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за 

НРК 

Знання  
Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення досліджень 

Зн2 Критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

Уміння/Навички 
Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур 

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Комунікація  
К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються  

К2 Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності  

Відповідальність і 

автономія 
 
АВ1 Управління робочими 

або навчальними процесами, 

які є складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів  

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних знань 

і практики та/або оцінювання 

результатів діяльності 

команд та колективів  

АВ3 Здатність продовжувати 

навчання з високим ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1  Зн1, Зн2 Ум3  АВ3 

ЗК2 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 

ЗК3 Зн1  К1, К2 АВ1 

ЗК4  Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК5  Ум1  АВ3 

ЗК6   К1 АВ1 

ЗК7 Зн1 Ум2   

ЗК8 Зн1, Зн2 Ум2, Ум3  АВ2 

ЗК9 Зн1, Зн2 Ум2   

ЗК10 Зн1 Ум3  АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1 Ум1  АВ2 

СК2 Зн1 Ум1  АВ2 

СК3 Зн1, Зн2 Ум1, Ум3   

СК4  Ум2, Ум3  АВ1, АВ2 

СК5 Зн1 Ум3   

СК6 Зн2 Ум1 К1 АВ1 

СК7 Зн1  К1  

СК8  Ум2, Ум3  АВ1, АВ2 

СК9 Зн2 Ум3  АВ2 

СК10  Ум1, Ум3  АВ1 

СК11 Зн1  К1 АВ2 

СК12 Зн1 Ум2, Ум3   

СК13 Зн1 Ум2, Ум3   

СК14 Зн1 Ум2, Ум3  АВ2 

СК15 Зн1 Ум2, Ум3  АВ2 

СК16 Зн1 Ум1  АВ3 

СК17 Зн1 Ум1   
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей. 

 
Результати навчання Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
ом

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

+   +     

С
К

8 

С
К

9 

РН1. Зрозуміло і недвозначно 

доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців; 

зокрема, під час публічних виступів, 

дискусій, проведення занять. 

Зд
ат

ні
ст

ь 
ро

зв
’я

зу
ва

ти
 с

кл
ад

ні
 за

да
чі

 і 
пр

об
ле

м
и 

у 
сф

ер
і п

ра
во

ох
ор

он
но

ї д
ія

ль
но

ст
і 

та
/а

бо
 у

 п
ро

це
сі

 н
ав

ча
нн

я,
 щ

о 
пе

ре
дб

ач
ає

 п
ро

ве
де

нн
я 

до
сл

ід
ж

ен
ь 

та
/а

бо
 зд

ій
сн

ен
ня

 

ін
но

ва
ці

й 
та

 х
ар

ак
те

ри
зу

єт
ьс

я 
не

ви
зн

ач
ен

іс
тю

 у
м

ов
 і 
ви

м
ог

. 
 + +       + +   + +   + +  +   +  +  

РН2. Координувати діяльність 

суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також 

здійснювати взаємодію з 

представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з 

питань правоохоронної діяльності. 

 + + +  + + + +  +   +  +  + +   + + + +   

РН3. Організовувати та керувати 

діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність 

 + + +  + + + + + +   +  +  + + +        

РН4. Узагальнювати практичні 

результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, 

обмежень, правових, соціальних, 

економічних та етичних аспектів. 

+   + +  + + + +   +  +   + +      +  + 
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РН5. Аналізувати умови і причини 

вчинення правопорушень, визначати 

шляхи їх усунення. 

+ +    + +    + + +  +      +      + 

РН6. Спілкуватися англійською 

мовою усно і письмово з професійних 

та наукових питань правоохоронної 

діяльності на рівні B2 (відповідно до 

європейської шкали рівнів). 

  +        +       + + +   +  + +  

РН7. Оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним 

підрозділом в різних умовах 

обстановки, а також розробляти 

відповідні аналітичні та інформаційні 

матеріали, робити усні та письмові 

звіти та доповіді. 

+ + + + +  + +  + + +  + +   + +    + +   + 

РН8. Забезпечувати законність та 

правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з 

використанням ефективних методів й 

засобів забезпечення публічної 

безпеки і порядку в межах виконання 

своїх посадових обов’язків. 

+ +    + + +  + + +  +      +  +      

РН9. Використовувати у професійній 

діяльності сучасні інформаційні 

технології, бази даних та стандартне і 

спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

 +   +  +   + + +  +      +  +      

РН10. Користуватись державною 

системою урядового зв’язку, 

Національною системою 

конфіденційного зв’язку, формування 

 +   +     +         + +        
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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. 

РН11. Розробляти та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові 

акти в різних сферах юридичної 

діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права 

в професійній діяльності. 

 +   +  +  + + +   + + +           + 

РН12. Надавати кваліфіковані 

юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної 

діяльності 

+ +   +  + +  + +  +  +     +    +    

РН13. Відшуковувати необхідну 

інформацію в спеціальній літературі, 

базах даних, інших джерелах 

інформації, аналізувати та об’єктивно 

оцінювати інформацію. 

+ +   +   +   +       + + +     +  + 

РН14. Розробляти та управляти 

проектами у сфері правоохоронної 

діяльності та з дотичних 

міждисциплінарних напрямів, 

аналізувати вимоги, визначати цілі, 

завдання, ресурси, строки, виконавців. 

 +  + +   + + + +  + +  + + +   +     + + 
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РН15 Модифікувати основні методи 

та засоби забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки та 

порядку. 

+        +           +     +  + 

РН16. Використовувати сучасні 

методи і засоби системного аналізу, 

імітаційного моделювання, збирання 

та оброблення інформації для аналізу 

варіантів і прийняття рішень при 

виконанні професійних завдань 

+ +    +  +            +  +     + 

РН17. Розуміти основи забезпечення 

національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів 

(вогнепальної зброї, спеціальних 

засобів, засобів фізичної сили); 

технології захисту даних, методи 

обробки, накопичення та оцінювання 

інформації; інформаційно-аналітичної 

роботи, бази даних (в тому числі 

міжвідомчі та міжнародні); оперативні 

та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової 

діяльності). 

 +     +    + +  +     + +  + + + +   

РН18. Мати навички вирішення 

завдань у складі міжвідомчих органів з 

проблем забезпечення безпеки та 

підтримання правопорядку. 

 +    + + +  +  +  +    + +  +       

РН19. Аналізувати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток дій 

правопорушників, вживати заходів з 

+      + + + +   + + +    +     +    
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метою запобігання, виявлення та 

припинення правопорушень. 

РН20. Планувати і виконувати наукові 

дослідження в сфері правоохоронної 

діяльності, обирати ефективні методи 

та засоби дослідження, аналізувати 

результати дослідження та 

обґрунтовувати його висновки. 

 + +  + +   + + +   +             + + 

РН21. Викладати юридичні 

дисципліни на високому 

теоретичному й методичному рівні, 

розробляти відповідне науково-

методичне забезпечення, 

впроваджувати інноваційні технології, 

методи і засоби навчання. 

 + + + + + +  +  + +      +   +      + + 

РН22. Здійснювати правове 

виховання. 

  +  +       +      +    +     +  

 


