
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму бакалаврського рівня, 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність», підготовану у 2022 році у 

Міжнародному гуманітарному університеті

У Міжнародному гуманітарному університеті на основі стандарту 
вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.04.2020 № 578, 
колективом працівників складено освітньо-професійну програму вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 26 «Цивільна безпека», 
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Ознайомлення із означеною освітньо-професійною програмою 
свідчить, що вона повністю відповідає вимогам, що висуваються до таких 
документів базовими нормативними актами: Законом України «Про вищу 
освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», ві)д 29.04.2015 № 266 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», - Національним 
класифікатором України «Класифікатор професій», затвердженому наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №237, а також Наказами 
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». Крім того, рецензованою освітньо- 
професійною програмою також враховано приписи Постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 травня 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».

У програмі, в рамках преамбули та профілю, чітко та послідовно 
сформульовано її мету, викладено загальну характеристику, орієнтацію, 
основний фокус, її особливості, наведено відомості щодо придатності 
випускників до працевлаштування та подальшого навчання, обсягу кредитів, 
переліку компетентностей випускника, нормативного змісту підготовки 
здобувачів вищої освіти. Передбачені програмою компетентності та 
програмні результати навчання корелюють із зазначеним нормативно 
затвердженим стандартом вищої освіти.

Перелік компонент освітньої програми є логічним, містить, зокрема, 
такі дисципліни професійної підготовки як «Судові та правоохоронні органи 
України», «Адміністративне право і процес», «Кримінальне право», 
«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально- 
виконавче право», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність



правоохоронних органів», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна 
фізична підготовка» та ін. Запропоновані програмою форми атестації та 
матриці відповідності програмних компетенцій також є логічними і 
послідовними. Компоненти освітньої програми обговорюються та 
схвалюються авторитетними профільними стейкхолдерами.

Виходячи -із зазначеного, можна зробити висновок про те, що 
рецензована освітня програма, розроблена д.ю.н., професором
Подобним О. О., к.ю.н., доцентом Загороднюк С. О., к.ю.н.
Меденцевим А. М., студентами Швецовою Р.М. та Петровою В.В., відповідає 
нормативам вищої освіти та може використовуватися у Міжнародному 
гуманітарному університеті для підготовки студентів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня, галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 
262 «Правоохоронна діяльність», кваліфікації «Бакалавр правоохоронної 
діяльності».
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