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Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
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навчальні та методичні вимоги підготовки фахових молодших бакалаврів у 

галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. 
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ІІ - Загальна характеристика 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

262 Правоохоронна діяльність 

 
1 - Загальна характеристика 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола,  

Юридичне відділення 

Ступінь фахової 

передвищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр 

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр 

правоохоронної діяльності 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітня програма «Правоохоронна діяльність» зі 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 

26 «Цивільна безпека» 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра; 

Обсяг освітньої програми фахового молодшого бакалавра:  

на основі базової середньої освіти становить 180 кредитів 

ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з 

нею освітньою програмою профільної середньої освіти 

професійного спрямування, що відповідає галузі знань 

та/або спеціальності (термін навчання 2 роки 10 місяців). 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 

120 кредитів ЄКТС (термін навчання 1 рік 10 місяців). 

Наявність акредитації Програма впроваджується з 2022 року 

Цикл/рівень програми 
НРК України – 5 рівень, (2020р.) FQ-EHEA – перший цикл, 

ЕQF-LLL – 5 рівень 

Передумови  
Наявність базової загальної середньої освіти / повної 

загальної середньої освіти / профільної середньої освіти 

Мова (и) викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми  
До оновлення, але не менше ніж 1 раз на 4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису професійної 

програми 

https://gi.edu.ua. 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які володіють 

необхідними фаховими компетентностями щодо розуміння природи і змісту основних 

правових інститутів, , меж правового регулювання у галузі правоохоронної діяльності, 

забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, можуть оцінювати та застосовувати 

на практиці набуту систему знань та навиків, здатні до постійного навчання і 

самовдосконалення в особистісній та професійній сферах задля розбудови сучасної правової 

демократичної держави, утвердження верховенства права. 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: теоретичні, нормативно-правові, 

методичні, організаційні та практичні засади правоохоронної 

діяльності, засновані на цінностях прав та свобод людини і 

громадянина, сфера функціонування правоохоронних 

органів. 

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 



проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі 

навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, теорії і концепції правоохоронної діяльності. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики, процедури організації і 

здійснення правоохоронної діяльності. 

Інструменти та обладнання: інформаційно комунікаційні 

системи та технології, прилади та обладнання, 

сучасна спеціальна техніка, спеціальні оперативні та 

оперативно-технічні засоби, необхідні для формування 

професійних компетентностей фахового молодшого 

бакалавра з правоохоронної діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма орієнтована на забезпечення комплексного 

підходу у підготовці фахівців до здійснення правоохоронної 

діяльності, який реалізується через навчання і практичну 

підготовку, формування професійних компетенцій, 

необхідних для правозастосування, розуміння природи і 

функцій права, змісту його основних інститутів, меж 

правового регулювання. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Спеціальна освіта в галузі 26 «Цивільна безпека» 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»  

Ключові слова: цивільна безпека, правоохоронна діяльність, 

права та свободи людини, законність, правопорядок, 

злочинність, оперативно-розшукові дії, засоби впливу. 

Особливості програми  

Характерною особливістю даної програми є її 

міждисциплінарний характер, що надає випускникам 

можливість оволодіння компетентностями з суміжних сфер 

професійної діяльності: охорона правопорядку, 

правознавство, знання іноземних мов, навики безпечного 

керування автомобілем. 

Програма розкриває перспективи практичного опанування 

навичок правоохоронної діяльності, адаптована до сучасного 

стану розвитку сфер громадської безпеки. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

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». 

Професійна назва роботи: 

3449 Інспектор державний; 

3449 Інспектор державний з питань цивільного захисту та 

техногенної безпеки; 

3450 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 

3450 Інспектор воєнізованої охорони; 

3450 Приватний детектив; 

3451 Дізнавач  

3451 Дільничний інспектор міліції  

3451 Інспектор (органи внутрішніх справ)  

3451 Оперуповноважений  

3452 Інспектор  



Подальше 

навчання  

Продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Організовано студентоцентроване, проблемноорієнтоване, 

інноваційно-інформаційне навчання, 

самонавчання, що передбачає демократичні засади 

викладання, зокрема особистісно-орієнтований, діяльнісний, 

творчий підходи з набуття загальних, спеціальних та 

професійних компетентностей. 

Форми навчання включають: лекції, семінари, практичні 

заняття, самостійну роботу; здійснення навчально-дослідної 

діяльності, підготовка есе та доповідей на основі 

підручників, інтернет-джерел, конспектів, освітнього Е-

середовища платформи Moodle; індивідуальні та групові 

консультації з викладачами; підготовка курсових робіт; 

написання звітів про проходження практики.  

Оцінювання 

Оцінювання здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і 

системності, всебічності та професійної спрямованості 

контролю. Застосовується чотирибальна шкала оцінювання  

навчальних досягнень студентів (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно).  

Поточне опитування, тестовий контроль, захист 

лабораторних, практичних, курсових робіт, звітів з практик; 

підсумковий контроль – екзамени, заліки (диференційовані); 

державна атестація. 

Використовуються такі методи контролю (усного, 

письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації 

здобувачів освіти до навчально-пізнавальної діяльності. 

Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага 

надається усному, письмовому, практичному методам 

контролю знань, зокрема: усним та письмовим екзаменам, 

залікам, колоквіумам, презентаціям, захисту курсових робіт, 

експрес-аналізу знань за допомогою комп'ютерних програм, 

шляхом перевірки самостійно виконаних завдань. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетенція Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі у сфері 

правоохоронної діяльності, що вимагає застосування 

положень і методів правоохоронної діяльності та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; здатністю 

нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

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 до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати 

в команді. 

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 виконанні службових завдань. 

СК6. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, 

безпеку особистості та публічну безпеку, протидіяти 

проявам антигромадської поведінки, порушенням 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 самостійно збирати, опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних 

джерел.  

СК10. Здатність застосовувати знання основних засад та 

інститутів фундаментальних галузей національного права. 

СК11. Здатність до оцінки ризиків, що впливають на 

безпечне виконання професійної діяльності. 

СК12. Здатність надавати невідкладну домедичну допомогу 

постраждалим особам. 



СК13. Здатність застосовувати техніки безпечного водіння, 

забезпечувати безпеку дорожнього руху. 

СК14. Здатність у визначених законом випадках 

застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової 

діяльності. 

СК15. 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. 

СК16. Здатність до самостійної підготовки процесуальних 

документів у правоохоронній діяльності. 

СК17. Здатність забезпечувати встановлені законом правила 

поводження з речовими доказами.. 

СК18. Здатність здійснювати контроль за дотриманням 

фізичними та юридичними особами спеціальних правил та 

порядку зберігання і використання зброї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту та активної оборони, 

боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших 

предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється 

дозвільна система. 

Програмні результати 

навчання (РН) 

РН1. Усвідомлювати функції держави, форми реалізації цих 

функцій, правові основи правоохоронної діяльності.  

РН2. Використовувати основні методи та засоби 

забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і 

свобод людини. 

РН3. Вести культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

РН4. Збирати необхідну інформацію з різних джерел та 

оцінювати її. 

РН5. Вміти спілкуватися українською мовою усно і 

письмово у соціальній і професійній сферах. 

РН6. Вміти спілкуватися іноземною мовою усно і письмово. 

РН7. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, 

соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері 

правоохоронної діяльності. 

РН8. 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. 

РН9. Вільно використовувати сучасні пристрої та технології 

обробки інформації, засоби орієнтування на місцевості, 

технічні прилади та спеціальні засоби, інформаційно-

пошукові системи та бази даних. 

РН10. Знати основні засади та інститути фундаментальних 

галузей права, застосовувати їх у професійній діяльності. 

РН11. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності. 

РН12. Використовувати техніки безпечного водіння у 

поєднанні з розумінням особливостей динаміки автомобіля, 



здійснювати заходи, необхідні для забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

РН13. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози 

життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 

виникли внаслідок учинення правопорушення. 

РН14. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, 

оформляти процесуальні документи. 

РН15. Надавати невідкладну (домедичну) допомогу 

постраждалим особам. 

РН16. Працювати автономно та в команді під час виконання 

посадових обов’язків та під час вирішення типових задач 

правоохоронної діяльності. 

РН17. Поводитись з речовими доказами, забезпечувати 

належне їх збереження. 

РН18. Забезпечувати дотримання прав і свобод затриманих 

осіб. 

РН19. 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. 

РН20. Здійснювати превентивну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладацького складу наявна кваліфікація та фах за 

дипломом про вищу освіту або науковим ступенем, або 

досвідом практичної роботи не менше п’яти років, які 

відповідають напряму та спеціальності підготовки фахівців 

даної освітньої програми. Педагогічні працівники 

періодично та своєчасно проходять стажування та постійно 

підвищують рівень професійної компетентності. 

Матеріально технічне 

забезпечення 

 

Для забезпечення освітнього процесу використовуються 

сучасні спеціалізовані, обладнані мультимедійними 

засобами кабінети, лабораторії, оснащені сучасною 

комп'ютерною технікою, відповідним ліцензованим 

програмним забезпеченням, лінгвістична лабораторія, 

навчальний зал судових засідань, навчальна криміналістична 

лабораторія (ПК, проектор, криміналістичні валізи, 

дактилоскопічні набори, оптичні мікроскопи, комплекти 

зразків дактилоскопічних карт, комплекти фотографічних 

зображень слідів злочинів, комплекти зразків оформлення 

процесуальних документів, комплекти сформованих витягів 

нормативно-правових актів для розслідування окремих 

складів злочинів, роздаткові матеріали про проведення 

балістичної, трасологічної та вибухотехнічної експертиз), 

забезпечено доступ до спортивних залів, оснащених 

сучасним спорядженням, вогневого тиру та полігону. 

Інформаційне та 

навчально методичне 

забезпечення 

 

Офіційний сайт Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола http://gi.edu.ua., освітнє е-середовище платформи 

Moodle, навчально-методичні комплекси дисциплін, 

програми практик, методичні вказівками до виконання 

курсових робіт, пакети завдань для діагностики якості знань 

студентів, матеріалів до державної атестації тощо.  



8. Академічна мобільність  

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. На основі 

двосторонніх договорів між Галицьким фаховим коледжем 

імені В’ячеслава Чорновола та іншими закладами освіти 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Галицьким фаховим 

коледжем імені В’ячеслава Чорновола та освітніми 

закладами країн-партнерів.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Не передбачено  
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