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Концепція освітньої діяльності  

КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж  

імені Івана Филипчака» 

 з підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за 

 галуззю знань 26 Цивільна безпека 

спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність  

Рівень освіти: фахова передвища освіта,  

п’ятий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікації,  

згідно із Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

Ступінь освіти: фаховий молодший бакалавр 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти 120 кредитів ,  

1 рік 10 місяців  

- на основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої 

освіти зобов’язані одночасно виконати освітню програму 

профільної середньої освіти. Освітня програма профільної середньої 

освіти професійного спрямування інтегрується з освітньо-

професійною програмою фахового молодшого бакалавра. 

3 роки 10 місяців; 

Назва освітньо-професійної програми: Правоохоронна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета освітньої діяльності закладу щодо реалізації освітньо-професійної  

програми з підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність  галузі знань 26 Цивільна безпека 

–  надати студентам теоретичні знання, практичні уміння й навички та 

компетентності, достатні для успішного виконання професійних обов’язків та 

вирішення практичних завдань у сфері правоохоронної діяльності, підготовка 

кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які є компетентними у 

наданні послуг у сфері правоохоронної діяльності: забезпечення публічної 

безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених 

законом, послуг з надання особам, які  потребують такої допомоги і несуть 

особисту та професійну відповідальність за свої дії.  

 

Концепція освітньої діяльності на спеціальності передбачає: 

- формування у здобувачів фахової передвищої освіти комплексу знань, 

умінь і навичок для застосування в професійній діяльності в галузі 

цивільної безпеки, спрямованих на професійний підхід до вирішення 

виробничих питань у сфері правоохоронної діяльності; 

- формування здатності розв’язувати складні типові спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності із 

застосуванням набутих знань та навичок;  

-  оволодіння методами, методиками та технологіями правоохоронної 

діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення 

публічної безпеки і порядку;  

- засвоєння здобувачами освіти сучасних інформаційних технологій,   

інформаційних ресурсів та програмних продуктів, що застосовуються в 

правоохоронній діяльності; 

- сприяння розвитку безперервної освіти та професійного навчання  

здобувачів освіти упродовж життя; 

- реалізацію демократичної системи навчання.    

 

 

 



1. Перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених  освітньо - професійною 

програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності. 

Н/п Код 

н/д 

Освітні компоненти Передбачувані результати навчання Необхідні засоби для провадження освітньої 

діяльності 

Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 

1.  
OK l 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

ПРН3. Вести культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної 

діяльності. 

 ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

2.  
OK 2 

Історія України  ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН28. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загально філософські 

проблеми з вирішенням завдань економічної 

теорії та практики, формувати у себе стійку 

систему знань з історії держави та права України  

розуміти суть історичних процесів суспільного 

життя українського народу. 

ПРН29. Здатність демонструвати 

фундаментальні знання правової науки; 

аналізувати і порівнювати етапи розвитку та 

становлення державно-правових явищ у світі та 

на території України; аналізувати історичні події 

та історичні правової документи, усвідомлювати 

та оцінювати їх вплив на історію розвитку 

держави; аналізувати історичний розвиток інших 

держав та порівнювати його з розвитком України; 

аналізувати вплив України на розвиток державно-

правових явищ в інших країн.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 



3.  
OK 3 

Основи філософських знань ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН22. Розуміти природу етичних стандартів та 

діяти на їх основі; здатність взаємодіяти з іншими 

учасниками суспільних відносин на засадах 

поваги; здійснювати професійну діяльність з 

дотриманням норм професійної етики. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

4.  
OK 4 

Політологія   ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН21. Здатність орієнтуватися в міжнародному 

політичному житті, геополітичній ситуації, 

розуміти місце і статус України в сучасному світі, 

мати активну життєву та громадську позицію; 

знати та поважати національні традиції, 

проявляти повагу до національних цінностей.  

ПРН22. Розуміти природу етичних стандартів та 

діяти на їх основі; здатність взаємодіяти з іншими 

учасниками суспільних відносин на засадах 

поваги; здійснювати професійну діяльність з 

дотриманням норм професійної етики. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

5.  
OK 5 

Безпека життєдіяльності ПРН12. Застосовувати заходи, спрямовані на 

усунення загрози життю та здоров’ю фізичних 

осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 



учинення правопорушення. використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

6.  
OK 6 

Основи економічної теорії ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН28. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загально філософські 

проблеми з вирішенням завдань економічної 

теорії та практики, формувати у себе стійку 

систему знань з історії держави та права України  

розуміти суть історичних процесів суспільного 

життя українського народу 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

7.  
ОК 7  

Психологія (загальна, вікова, 

правова) 

ПРН22. Розуміти природу етичних стандартів та 

діяти на їх основі; здатність взаємодіяти з іншими 

учасниками суспільних відносин на засадах 

поваги; здійснювати професійну діяльність з 

дотриманням норм професійної етики. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

8.  
ОК 8 

Iноземна  мова (за 

професiйним  спрямуванням) 

ПРН3. Вести культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної 

діяльності. 

ПРН6. Вміти спілкуватися іноземною мовою 

усно і письмово. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

9.  
OK 9 

Фізичне виховання ПРН30. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

 Спортивний комплекс: спортивні зали 

1(ігровий), 2 (тренажерний); 3 

(гімнастичний), відкритий спортивний 

ігровий майданчик зі штучним покриттям. 

 



Цикл професійної підготовки 

10.  
ОК 10 

 Історія держави та права 

України 

ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН21. Здатність орієнтуватися в міжнародному 

політичному житті, геополітичній ситуації, 

розуміти місце і статус України в сучасному світі, 

мати активну життєву та громадську позицію; 

знати та поважати національні традиції, 

проявляти повагу до національних цінностей.  

ПРН29. Здатність демонструвати 

фундаментальні знання правової науки; 

аналізувати і порівнювати етапи розвитку та 

становлення державно-правових явищ у світі та 

на території України; аналізувати історичні події 

та історичні правової документи, усвідомлювати 

та оцінювати їх вплив на історію розвитку 

держави; аналізувати історичний розвиток інших 

держав та порівнювати його з розвитком України; 

аналізувати вплив України на розвиток державно-

правових явищ в інших країн.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

11.  
ОК 11 

 Теорія держави та права ПРН1. Усвідомлювати функції держави, форми 

реалізації цих функцій, правові основи 

правоохоронної діяльності. 

ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН21. Здатність орієнтуватися в міжнародному 

політичному житті, геополітичній ситуації, 

розуміти місце і статус України в сучасному світі, 

мати активну життєву та громадську позицію; 

знати та поважати національні традиції, 

проявляти повагу до національних цінностей.  

ПРН29. Здатність демонструвати 

фундаментальні знання правової науки; 

аналізувати і порівнювати етапи розвитку та 

становлення державно-правових явищ у світі та 

на території України; аналізувати історичні події 

та історичні правової документи, усвідомлювати 

та оцінювати їх вплив на історію розвитку 

держави; аналізувати історичний розвиток інших 

держав та порівнювати його з розвитком України; 

аналізувати вплив України на розвиток державно-

правових явищ в інших країн.     

12.  
ОК 12 

Судові та правоохоронні 

органи 

ПРН1. Усвідомлювати функції держави, форми 

реалізації цих функцій, правові основи 

правоохоронної діяльності. 

ПРН24. Здатність орієнтуватися в системі 

державних органів; розрізняти сферу діяльності 

та межі повноважень державних органів, органів 

місцевого самоврядування та інших органів, 

організацій, підприємств.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

13.  
ОК 13 

Цивільна безпека ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН11. Адаптуватися і ефективно діяти за 

звичних умов правоохоронної діяльності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



ПРН15. Працювати автономно та в команді під 

час виконання посадових обов’язків та під час 

вирішення типових задач правоохоронної 

діяльності 

14.  
ОК 14 

Конституційне право ПРН1. Усвідомлювати функції держави, форми 

реалізації цих функцій, правові основи 

правоохоронної діяльності. 

ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

ПРН24. Здатність орієнтуватися в системі 

державних органів; розрізняти сферу діяльності 

та межі повноважень державних органів, органів 

місцевого самоврядування та інших органів, 

організацій, підприємств.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

15.  
ОК 15 

Цивільне право і процес ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

ПРН31. Тлумачити та правильно застосовувати 

норми матеріального і процесуального права, 

матеріалів судової практики, міжнародні акти; 

здійснювати збір та обробку інформації, 

аналізувати правові ситуації, здійснювати їх 

правильну кваліфікацію; розробляти 

альтернативні способи вирішення конкретної 

правової ситуації 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

16.  
ОК 16 

Кримінальне право ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

17.  
ОК 17 

Кримінальний процес ПРН17. Забезпечувати дотримання прав і свобод 

затриманих осіб. 

ПРН31. Тлумачити та правильно застосовувати 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 



норми матеріального і процесуального права, 

матеріалів судової практики, міжнародні акти; 

здійснювати збір та обробку інформації, 

аналізувати правові ситуації, здійснювати їх 

правильну кваліфікацію; розробляти 

альтернативні способи вирішення конкретної 

правової ситуації 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

18.  
ОК 18 

Податкове  та митне право ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

    

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

19.  
ОК 19 

Адміністративне право ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

20.  
ОК 20 

Основи криміналістики ПРН9. Вільно використовувати сучасні пристрої 

та технології обробки інформації, засоби 

орієнтування на місцевості, технічні прилади та 

спеціальні засоби, інформаційно-пошукові 

системи та бази даних. 

ПРН16. Поводитись з речовими доказами, 

забезпечувати належне їх збереження.   

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

21.  
ОК 21 

Спеціальна фізична 

підготовка 

ПРН12. Застосовувати заходи, спрямовані на 

усунення загрози життю та здоров’ю фізичних 

осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення правопорушення. 

ПРН18. Вміти оцінювати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, прогнозувати 

розвиток обстановки, дій правопорушників,    

 Спортивний комплекс: спортивні зали 

1(ігровий), 2 (тренажерний); 3 (гімнастичний); 

відкритий спортивний ігровий майданчик зі 

штучним покриттям. Матеріальні та 

нематеріальні ресурси, необхідні для 

здійснення освітньої діяльності 



вживати в межах компетенції заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

ПРН19. Здійснювати превентивну діяльність, 

спрямовану на запобігання вчиненню 

правопорушень. 

22.  
ОК 22 

Вогнева підготовка ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН12. Застосовувати заходи, спрямовані на 

усунення загрози життю та здоров’ю фізичних 

осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення правопорушення. 

ПРН18. Вміти оцінювати обстановку, рівень 

потенційних загроз та викликів, прогнозувати 

розвиток обстановки, дій правопорушників,    

вживати в межах компетенції заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

   Спортивний комплекс: спортивні зали 1, 2,3. 

   Навчальні  центри: 
- на базі середньої школи №7 м. Самбора 
- на базі Чукв’янської ЗЗСШ І-ІІІ ст. 

    

     

23.  
ОК 23 

Основи оперативно-

розшукової діяльності 

ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН9. Вільно використовувати сучасні пристрої 

та технології обробки інформації, засоби 

орієнтування на місцевості, технічні прилади та 

спеціальні засоби, інформаційно-пошукові 

системи та бази даних. 

ПРН11. Адаптуватися і ефективно діяти за 

звичних умов правоохоронної діяльності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



ПРН15. Працювати автономно та в команді під 

час виконання посадових обов’язків та під час 

вирішення типових задач правоохоронної 

діяльності. 

ПРН16. Поводитись з речовими доказами, 

забезпечувати належне їх збереження.  

24.  
ОК 24 

Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності 

ПРН4. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел та оцінювати її. 

ПРН9. Вільно використовувати сучасні пристрої 

та технології обробки інформації, засоби 

орієнтування на місцевості, технічні прилади та 

спеціальні засоби, інформаційно-пошукові 

системи та бази даних. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

25.  
ОК 25 

Домедична допомога  ПРН14. Надавати  невідкладну 

(домедичну) допомогу постраждалим особам. 

ПРН30.  Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

26.  
ОК 26 

Практикум зі складання 

процесуальних документів 

ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, оформлювати процесуальні 

документи. 

ПРН26. Здатність організовувати діяльність 

суб’єктів права та здійснювати для цього 

відповідні дії, а саме: розробляти документи 

правового характеру та здійснювати контроль за 

правильністю оформлення та повнотою їх змісту, 

законністю дій у цій сфері; здійснювати дії 

необхідні для проходження державної реєстрації 

суб’єкта права; здійснювати добір працівників та 

оформлювати трудові відносини; вчиняти інші 

дії; організовувати юридичний супровід 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



діяльності суб’єкта права; здатність 

забезпечувати реалізацію та дотримання норм 

чинного законодавства; здатність здійснювати 

заходи контролю відповідно до своїх 

повноважень.  

27.  
ОК 27 

Охорона праці ПРН12. Застосовувати заходи, спрямовані на 

усунення загрози життю та здоров’ю фізичних 

осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення правопорушення. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

28.  
ОК 28 

Курсова робота ПРН4. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел та оцінювати її. 

ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН23. Демонструвати та застосовувати 

теоретичні знання та навички, набуті в процесі 

навчання під час практичної діяльності; 

використовувати знання сучасних досягнень 

прикладних, галузевих та міжгалузевих 

юридичних наук, психології та знання в сфері 

управління та економіки підприємства; розуміти 

суть та сприймати свідомо основні теорії, 

принципи, методи і поняття сучасної юридичної 

науки та освіти.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення захисту курсових 

робіт з використанням авторських 

презентаційних   матеріалів.   

Навчальні практики: 

29.  
ОК 29 

Ознайомча практика ПРН24. Здатність орієнтуватися в системі 

державних органів; розрізняти сферу діяльності 

та межі повноважень державних органів, органів 

місцевого самоврядування та інших органів, 

організацій, підприємств.  

ПРН 25. Здатність розрізняти правове становище 

різних суб’єктів права та визначати обсяг їх 

правосуб’єктності.  

Матеріальне забезпечення та ресурси у 

Національній поліції України, інших 

структурних підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, 

органів виконавчої влади, державної 

фіскальної служби, недержавних 

правоохоронних структур, юридичних та 

консалтингових компаній, які належать до 
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30.  
ОК 30 

 Виробнича практика ПРН2. Використовувати основні методи та 

засоби забезпечення правопорядку в державі, 

дотримуватись прав і свобод людини. 

ПРН3. Вести культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної 

діяльності. 

ПРН7. Розуміти принципи і мати навички 

етичної поведінки, соціально відповідальної та 

свідомої діяльності у сфері правоохоронної 

діяльності. 

ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні проступки, 

адміністративні правопорушення та події. 

ПРН11. Адаптуватися і ефективно діяти за 

звичних умов правоохоронної діяльності. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, оформлювати процесуальні 

документи. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді під 

час виконання посадових обов’язків та під час 

вирішення типових задач правоохоронної 

діяльності. 

Матеріальне забезпечення та ресурси у 

Національній поліції України, інших 

структурних підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, 

органів виконавчої влади, державної 

фіскальної служби, недержавних 

правоохоронних структур, юридичних та 

консалтингових компаній, які належать до 

професій розділу «Фахівці» ДК 003:2010 

«Класифікатор професій» 

 

Вибіркові компоненти ОПП 

Вибіркові компоненти за вибором коледжу 

31.  
ВК 1 

 Соціологія  ПРН4. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел та оцінювати її. 

ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

32.  ВК 2 

Культурологія ПРН3. Вести культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної 

діяльності. 

ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

суспільства.  

ПРН21. Здатність орієнтуватися в міжнародному 

політичному житті, геополітичній ситуації, 

розуміти місце і статус України в сучасному світі, 

мати активну життєву та громадську позицію; 

знати та поважати національні традиції, 

проявляти повагу до національних цінностей.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

33.  
ВК 3 

 Трудове право ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

ПРН 25. Здатність розрізняти правове становище 

різних суб’єктів права та визначати обсяг їх 

правосуб’єктності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

34.  
ВК 4 

 Діловодство 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, оформлювати процесуальні 

документи. 

ПРН27. Здатність до організації ведення 

діловодства, обліку та систематизації 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



нормативних актів і документів, функціонування 

архіву. 

35.  
ВК 5 

Адміністративний 

менеджмент 

ПРН24. Здатність орієнтуватися в системі 

державних органів; розрізняти сферу діяльності 

та межі повноважень державних органів, органів 

місцевого самоврядування та інших органів, 

організацій, підприємств.  

ПРН26. Здатність організовувати діяльність 

суб’єктів права та здійснювати для цього 

відповідні дії, а саме: розробляти документи 

правового характеру та здійснювати контроль за 

правильністю оформлення та повнотою їх змісту, 

законністю дій у цій сфері; здійснювати дії 

необхідні для проходження державної реєстрації 

суб’єкта права; здійснювати добір працівників та 

оформлювати трудові відносини; вчиняти інші 

дії; організовувати юридичний супровід 

діяльності суб’єкта права; здатність 

забезпечувати реалізацію та дотримання норм 

чинного законодавства; здатність здійснювати 

заходи контролю відповідно до своїх 

повноважень.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

36.  ВК 6 

Сімейне право 

 

ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

ПРН 25. Здатність розрізняти правове становище 

різних суб’єктів права та визначати обсяг їх 

правосуб’єктності.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 



37.  ВК 7 

Провадження у справах про 

адміністративні 

правопорушення   

ПРН8. Чітко і якісно виконувати заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 

здійснювати комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного 

реагування на кримінальні 

проступки,адміністративні правопорушення та 

події. 

ПРН17. Забезпечувати дотримання прав і свобод 

затриманих осіб. 

ПРН31. Тлумачити та правильно застосовувати 

норми матеріального і процесуального права, 

матеріалів судової практики, міжнародні акти; 

здійснювати збір та обробку інформації, 

аналізувати правові ситуації, здійснювати їх 

правильну кваліфікацію; розробляти 

альтернативні способи вирішення конкретної 

правової ситуації   

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

38.  
ВК 8 Документознавство 

ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, оформлювати процесуальні 

документи. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних інтернет-

ресурсів. 

   Вибіркові компоненти за вибором студента  

39.  ВК 9  

 Екологія / Правові основи 

екологічної безпеки 

ПРН30.  Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

40.  
ВК 10 

Кримінально-виконавче 

право 

ПРН10. Знати основи галузей права професійної 

діяльності. 

ПРН23.  Демонструвати та застосовувати 

теоретичні знання та навички, набуті в процесі 

навчання під час практичної діяльності; 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 



використовувати знання сучасних досягнень 

прикладних, галузевих та міжгалузевих 

юридичних наук, психології та знання в сфері 

управління та економіки підприємства; розуміти 

суть та сприймати свідомо основні теорії, 

принципи, методи і поняття сучасної юридичної 

науки та освіти.    

інтернет-ресурсів. 

41.  
ВК 11 

Юридичне 

документознавство 

ПРН5. Вміти спілкуватися українською мовою 

усно і письмово у соціальній і професійній 

сферах. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги 

законодавства, оформлювати процесуальні 

документи. 

ПРН26. Здатність організовувати діяльність 

суб’єктів права та здійснювати для цього 

відповідні дії, а саме: розробляти документи 

правового характеру та здійснювати контроль за 

правильністю оформлення та повнотою їх змісту, 

законністю дій у цій сфері; здійснювати дії 

необхідні для проходження державної реєстрації 

суб’єкта права; здійснювати добір працівників та 

оформлювати трудові відносини; вчиняти інші 

дії; організовувати юридичний супровід 

діяльності суб’єкта права; здатність 

забезпечувати реалізацію та дотримання норм 

чинного законодавства; здатність здійснювати 

заходи контролю відповідно до своїх 

повноважень.  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

42.  
ВК 12 

Юридична деонтологія/ 

Професійна етика 

ПРН20. Володіння філософсько-

методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, 

економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних 

наслідків, шляхом їх аналізу в рамках загально 

визначених філософських концепцій розвитку 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 



суспільства.  

ПРН 22. Розуміти природу етичних стандартів та 

діяти на їх основі; здатність взаємодіяти з іншими 

учасниками суспільних відносин на засадах 

поваги; здійснювати професійну діяльність з 

дотриманням норм професійної етики. 

43.  ВК 13 

Ювенальна психологія/ 

Професійно-психологічна 

підготовка в 

правоохоронній діяльності 

ПРН3. Вести культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної 

діяльності. 

ПРН11. Адаптуватися і ефективно діяти за 

звичних умов правоохоронної діяльності. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді під 

час виконання посадових обов’язків та під час 

вирішення типових задач правоохоронної 

діяльності. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

44.  
ВК 14 

Забезпечення прав людини у 

правоохоронній діяльності/ 

Особиста безпека 

працівників 

правоохоронних органів 

ПРН2. Використовувати основні методи та 

засоби забезпечення правопорядку в державі, 

дотримуватись прав і свобод людини. 

ПРН7. Розуміти принципи і мати навички 

етичної поведінки, соціально відповідальної та 

свідомої діяльності у сфері правоохоронної 

діяльності. 

ПРН17. Забезпечувати дотримання прав і свобод 

затриманих осіб. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє 

забезпечити проведення занять з 

використанням авторських презентаційних 

навчальних матеріалів та навчальних 

інтернет-ресурсів. 

 



2. Інформація про відповідність стандарту фахової передвищої 

освіти, відповідно до якого  впроваджується освітня діяльність 

  Освітнньо - професійна програма зі спеціальності 262 Правоохоронна 

діяльність  галузі знань  26 Цивільна безпека  відповідає стандарту фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 262  Правоохоронна діяльність  галузі 

знань 26 Цивільна безпека освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр», розглянутий та схваленій на засіданні робочої групи 

науково-методичної комісії №9 з воєнних наук та цивільної безпеки, підкомісії 

№ 262 Правоохоронна діяльність Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України (протокол №2 від 15.01.2021 р. ). 

3. Опис освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» 

підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за спеціальністю 262  

Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сприяння загального 

розвитку здобувачів знань і підготовку їх до самостійного вирішення 

важливих світоглядних проблем через реалізацію набутих загальних та 

фахових компетентностей, через виконання виробничих функцій, вирішення 

завдань професійної  діяльності, розв’язання спеціалізованих  завдань та 

практичних проблем. Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих наукових розробках у галузі цивільної безпеки та  у сфері 

правоохоронної діяльності, у межах яких можливе подальше навчання та 

професійна кар’єра. 

Мета освітньо-професійної програми полягає в оволодінні студентами 

знаннями, практичними уміннями й навичками  для успішного виконання 

професійних обов’язків та практичних завдань у сфері правоохоронної 

діяльності, на підприємствах і в організаціях, що здійснюють свою діяльність 

в галузі цивільної безпеки; підготовці  фахівців з правоохоронної діяльності 

для органів державної влади та управління, здатних розв’язувати  

спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а також 



реалізовувати себе та удосконалюватися в професійній та особистісній сферах 

задля розбудови сучасної правової демократичної держави, неухильного 

дотримання верховенства права, а також розвитку суспільства на 

національному рівні. 

Характерною особливістю даної програми є її міждисциплінарний 

характер, що надає можливість випускникам отримати широкий спектр 

теоретичних знань, практичних умінь,  навичок та компетентностей, достатніх 

для успішного виконання професійних обов’язків у різних сферах професійної 

діяльності та  конкурентоспроможних на ринку праці. 

Особливу увагу в програмі зосереджено на ґрунтовну теоретичну та 

практичну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до 

вирішення практичних завдань у сфері  правоохоронної діяльності, на 

профілюючих підприємствах і в організаціях, що здійснюють свою діяльність 

у галузі цивільної безпеки.  . 

 Суттєве значення програми полягає в отриманні спеціальної фахової 

освіти та професійної підготовки в галузі цивільної безпеки у сфері 

правоохоронної діяльності. Завдяки спектру набутих умінь випускники 

знайдуть своє місце на ринку праці. 

 

3.1 Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач рівня фахової передвищої освіти: 

3.1.1 Інтегральна компетентність: 

Здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання, уміння  

й навички для успішного розв'язування складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем під час професійної діяльності в  сфері правоохоронної 

діяльності,  володіння навичками роботи з забезпечення прав та свобод 

людини  і громадянина для вирішення задач спеціальності. 

3.1.2 Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність  його 



сталого розвитку верховенства права, забезпечувати дотримання прав і свобод 

людини, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК7.Здатність використовувати інформаційні та  

комунікаційні технології. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. 

ЗК9.  Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК11.  Здатність думати абстрактно, аналізувати та синтезувати. 

ЗК12. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

ЗК13. Здатність  ідентифікувати, формулювати та розв'язувати задачі. 

ЗК14. Здатність до коректної  поведінки в соціумі. 

3.1.3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих 

функцій, правових основ правоохоронної діяльності, дотримання основних 

принципів реалізації правоохоронної функції держави.  

СК2. Здатність при виконанні своїх обов’язків бути пильним і уважним, 

швидко та впевнено діяти у складних ситуаціях службової діяльності.  

СК3. Здатність здійснювати інформаційно-пошукову та інформаційно-

аналітичну роботу, вміло використовувати інформаційні та комунікаційні 



технології, засоби орієнтування на місцевості, технічні прилади та спеціальні 

засоби та бази даних.  

СК4. Здатність знати і виконувати вимоги нормативно- правових актів 

щодо охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. 

СК5. Здатність дотримуватись та забезпечувати особисту безпеку при 

виконання службових завдань. 

СК6. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та публічну безпеку, протидіяти проявам антигромадської 

поведінки, порушень безпеки дорожнього руху. 

СК7. Здатність використовувати в разі необхідності засоби попередження 

та припинення протиправних посягань, а також усунення природних і 

непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо). 

СК8. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

СК9. Здатність надавати невідкладну домедичну допомогу постраждалим 

особам. 

СК10. Здатність володіти обсягом знань з правових питань галузі в межах 

професійної діяльності. 

СК11. Здатність до оцінки ризиків, що впливають на безпечне виконання 

професійної діяльності. 

СК12. Здатність у визначених законом випадках застосовувати 

засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні 

прийоми під час службової діяльності. 

СК13. Здатність брати участь у забезпеченні публічної безпеки та 

порядку, забезпечувати охорону об’єктів усіх форм власності, запобіганні 

виявленню та припиненню адміністративних і кримінальних 

правопорушень, у здійсненні заходів, спрямованих на усунення загроз життю 

та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці, забезпечувати дотримання 

прав і свобод затриманих осіб. 



СК14. Здатність забезпечувати встановлені законом правила поводження 

з речовими доказами. 

СК15. Здатність використовувати теоретичні фундаментальні знання в 

галузі цивільної безпеки та в галузі правоохоронної діяльності для вирішення 

різноманітних проблем. 

СК16. Здатність розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні 

алгоритми для розв’язання конкретних професійних задач  в правоохоронній 

діяльності. 

 СК17. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності.  

СК18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК19. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК20. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК.21. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, 

оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

 СК22 Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну 

безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.  

СК23. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати 

з носіями інформації з обмеженим доступом. 

 СК24. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці. 

 СК25. Здатність застосовувати знання основ охорони праці, виробничої 

санітарії й пожежної безпеки в процесі правоохоронної діяльності. 



3.2 Після завершення навчання за освітньо-професійною 

програмою  фахівець з правоохоронної діяльності отримує можливість 

обіймати  

   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 консалтингових компаній, які належать до професій розділу 

«Фахівці» ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

343  Технічні фахівці в галузі управління : 

- 3431  Секретарі адміністративних органів  

- 3432  Судові секретарі, виконавці та розпорядники  

344  Державні інспектори : 

- 3441  Інспектори митної служби  

- 3442  Інспектори податкової служби  

345  Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої 

служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання : 

- 3450  Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи  

- 3451  Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання  

- 3452  Фахівці кримінально-виконавчої служби  

 

Рекомендовано продовження навчання на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

3.3 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра за 

наявності в неї базової загальної середньої освіти або повної загальної 

середньої освіти. Можливий вступ на навчання за скороченим терміном 

навчання на основі диплома кваліфікованого робітника. Абітурієнти повинні 

мати державний документ про освіту встановленого зразка. 

 

 



3.4 Порядок оцінювання результатів навчання 

У КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» для здобуття рівня фахової передвищої освіти, ступінь фаховий 

молодший бакалавр зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, 

використовуються інтерактивні, проєктні, проблемні, контекстні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі технології навчання. Поточний 

контроль знань здійснюється на основі усного та письмового опитування, 

контрольних робіт, презентацій, написання рефератів, звітів з та практичних 

робіт, семінарів, захисту курсових робіт та матеріалів практики.  

Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготовки здобувача 

рівня фахової передвищої освіти під час проведення атестації проводять за 

національною шкалою, 4-бальною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 

Атестація випускників освітньої програми «Правоохоронна діяльність» 

спеціальності 262 Правоохоронна діяльність здійснюється у формі 

кваліфікаційного іспиту. 

 3.5 Основна мета освітньої діяльності коледжу за спеціальністю 262 

Правоохоронна діяльність за рівнем фахової передвищої освіти полягає в 

професійній підготовці фахівців правоохоронної діяльності, які є 

компетентними у наданні послуг у сфері правоохоронної діяльності: 

забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в 

межах, визначених законом, послуг з надання особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги і несуть особисту та професійну відповідальність 

за свої дії. 

 

 

 

 



4. При провадженні освітньої діяльності передбачається дотримання 

вимог наступних офіційних  документів: 

 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2.Закон України «Про фахову передвищу освіту»                                                    

від 06.06.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

4. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019р. № 155/2019 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

фахової передвищої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-

rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osvit 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 № 570 «Про 

затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-

profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-

molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o 

 7. Стандарт фахової передвищої освіти 262 Правоохоронна                

діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Proye

kti-standartiv/2021/08/03/262-Pravookhoronna.diyalnist.03.08.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o


8. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготова 

здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

Ьйр5://гакоп.га<іа.£ОУ.иа/1ауу5/5Ьо\у/т/266-2015-%Р0%ВР#Тех1:

9. Постанова Кабінету Міністрів України Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності закладів освіти[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
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