
Р Е Ц Е Н З І Я
на освітньо-професійну програму Міжнародного гуманітарного 

університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 
26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

Базуючись на стандарті вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України, затвердженого Наказом МОН від 30.04.2020 р. № 578 та Постанові 

Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 497, Міжнародним 

гуманітарним університетом розроблено освітньо-професійну програму вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 26 «Цивільна безпека», 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Аналіз освітньо-професійної програми дозволив виявити відповідність 

компонентів освітньо-професійної програми чинним нормативам, а саме: 

Закону України «Про вищу освіту» та «Про освіту», Постановам Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій», від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», Національному класифікатору України «Класифікатор 

професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 

28.07.2010 № 237, Наказам Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 

№ 600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти» та від 30.04.2020 № 578 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», Постанові 

Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів 

ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту».

Напрям роботи Національної поліції України в освітньо-професійній 

програмі забезпечують дисципліни: «Кримінальне право»; «Кримінологія»;



«Кримінальний процес»; «Криміналістика»; «Основи оперативно-розшукової 

діяльності»; «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності»; 

«Профілактика правопорушень»; «Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів»; «Кваліфікація кримінальних правопорушень»; 

«Діяльність Інтерполу»; «Основи кібербезпеки»; «Комп’ютерна 

криміналістика»; «Правове забезпечення економічної діяльності та 

експертизи» тощо.

Вищезазначене вказує на те, що рецензована освітньо-професійна 

програма Міжнародного гуманітарного університету відповідає чинним 

нормативам вищої освіти та може бути рекомендована до застосування для 

підготовки студентів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі 

знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», 

кваліфікації «Бакалавр правоохоронної діяльності».

Старший інспектор з особливих доручень 
відділу уповноважених з контролю за 
дотриманням прав людини в поліцейській діяльності 
(з дислокацією в Одеській області)
Управління дотримання прав людини 
Національної поліції України 
підполковник поліції


