КОНЦЕПЦІЯ
освітньої діяльності за відповідною спеціальністю
на заявленому рівні фахової передвищої освіти
Код та найменування спеціальності – 262 «Правоохоронна
діяльність».
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм – Освітньопрофесійна програма «Правоохоронна діяльність» для підготовки здобувачів
фахової передвищої освіти за галуззю знань 26 «Цивільна безпека»,
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».
Мета освітньої програми полягає в підготовці фахівців, готових до
виконання професійних обов’язків в галузях правоохоронної діяльності,
публічної (громадської), майнової та особистої безпеки, пошукової
діяльності, здатних реалізовувати себе та удосконалюватися в особистісній та
професійній сферах, а також по забезпеченню прав і свобод людини,
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, формування громадянлідерів задля розбудови сучасної правової демократичної держави,
неухильного дотримання верховенства права.
Орієнтація освітньо-професійної програми.
Мета освітньо-професійної програми полягає в формуванні у студентів
компетентностей, необхідних для правозастосування, розуміння природи і
функцій права, змісту його основних інститутів, а також меж правового
регулювання різних суспільних відносин; забезпечення формування та
розвитку загальних та професійних компегентностей у галузі правоохоронної
діяльності, що передбачає широкі можливості працевлаштування та розвитку
кар’єри, засновані на здобутих знаннях та відповідних компетентностях;
підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі правоохоронної
діяльності;
Програма передбачає:
1) формування компетентностей в галузі забезпечення правоохорони,
верховенства права в діяльності державних і недержавних структур
правоохорони, захисту прав людини;
2) підготовку фахівців для державних правоохоронних органів
(інспектор правоохоронного органу, воєнізованої охорони, фахівець з
дізнання; оперуповноважений, детектив), недержавних служб безпеки та
охорони (інспектор, фахівець з організації особистої та майнової безпеки),
приватних детективів (у перспективі);
3) поєднання в собі комплекс освітніх компонентів, що формують у
випускника компетентності за фахом та враховує актуальні тенденції
розвитку професії, а саме забезпечення інформаційної, економічної,
публічної безпеки і порядку, виконання судових рішень, судової охорони,
приватної пошукової (детективної) діяльності;
4) врахування досвіду вітчизняних та зарубіжних освітніх програм з
правоохоронної діяльності, безпеки бізнесу, охорони та безпеки
підприємництва, економічної безпеки тощо.

Характерною особливістю даної програми є її міждисциплінарний
характер, що надає випускникам можливість оволодіння компетентностями з
суміжних сфер професійної діяльності, а саме сфери правознавство. Це
підкреслює суттєве соціальне значення програми для формування нової
генерації дієвих і ефективних кадрів у сфері правоохоронної діяльності.
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк навчання – 180 кредитів / 3 роки.
Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати
навчання (в разі наявності) – відсутні.
Освітня діяльність
Відокремленого
структурного
підрозділу
«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій
та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» ґрунтується на
концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній
Національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законом України
«Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», наказами
Міністерства освіти і науки України, Статутом ДДМА, Положенням про
Коледж, Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому
структурному підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості,
інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної
академії», Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та іншими
нормативно-правовими актами.
Основною метою освітньої діяльності Коледжу за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» за освітнім рівнем фахової передвищої освіти є
забезпечити професійну підготовку фахівців в сфері правоохоронної
діяльності.
Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти
здобувач фахової передвищої освіти:
Інтегральна компетенція – здатність розв’язувати спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сферах правоохоронної діяльності, майнової
та особистої безпеки і в процесі навчання, що передбачає застосування
певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов; здатність нести відповідальність за
результати своєї діяльності та діяльності інших осіб у ситуаціях, пов’язаних
із правозастосуванням, охороною і захистом праві і свобод, забезпеченням
публічної (громадської) безпеки та порядку, при здійсненні оперативнопошукової та детективної діяльності
Загальні компетенції (ЗК):
ЗК-1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК-5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-6 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ЗК-7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК-8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-9 Здатність працювати в команді.
ЗК-10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-11 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.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):
ФК-1 Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій,
правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних
принципів реалізації правоохоронної функції держави.
ФК-2 Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог
законодавства у сфері правоохоронної діяльності.
ФК-3 Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом
права і правоохоронної діяльності.
ФК-4 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.
ФК-5 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
ФК-6 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
ФК-7 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній)
міграції, тероризму та торгівлі людьми.
ФК-8 Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок.
ФК-9 Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології
захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від
проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та
систем захисту людини і суспільних відносин.
ФК-10 Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу
факти.
ФК-11 Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення
адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів
(проступків).
ФК-12 Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати
особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів,
реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
ФК-13 Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності,
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державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих
під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і
комунальної власності.
Здатність до використання технічних приладів та спеціальних
засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.
Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних,
оперативних
та
оперативно-технічних
засобів,
здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
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, а також здатність
надавати домедичну допомогу.
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.
Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну
безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.
Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з
носіями інформації з обмеженим доступом.
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.
Знання і розуміння вітчизняних та міжнародних стандартів прав
людини, а також практики Європейського суду з прав людини,
вміння дотримуватись їх у практичній діяльності.
Знання вимог нормативно-правових актів з питань прав і свобод
людини, охоронної діяльності, вміння їх дотримуватись при
організації та здійсненні заходів забезпечення особистої безпеки
фізичних осіб та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.
Вміння оптимізувати заходи забезпечення публічної безпеки і
порядку, ефективно організовувати діяльність недержавних служб
безпеки, оперативно-розшукової та розшукової діяльності.

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується
надавати.
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою
випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі
України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може
займати відповідну первинну посаду за категоріями:

3450 – інспектор воєнізованої охорони;
3450 – приватний детектив;
3450 – фахівець з дізнання;
3450 – фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
3451 – дізнавач;
3451 – оперуповноважений
Можливість продовження навчання за першим (бакалаврським)
ступенем вищої освіти, 6 рівня НРК України.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.
Особа має право здобувати освітньо-професійний ступень фахової
передвищої освіти за умови наявності базової або повної загальної середньої
освіти, професійно-технічної освіти за спорідненими спеціальностями
(диплом кваліфікованого робітника підтверджений документом державного
зразка, що виданий закладом професійно-технічної, фахової передвищої або
вищої освіти).
Порядок оцінювання результатів навчання:
Проблемні,
інтерактивні,
проектні,
інформаційно-комп’ютерні
саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання .
Усні та письмові екзамени, заліки, лабораторні звіти, курсові роботи,
презентації, індивідуальні завдання, поточний та адміністративний контроль,
комплексні контрольні роботи, державна атестація.
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності
262 «Правоохоронна діяльність», що здобувають освітньо-професійний
ступень фахової передвищої освіти, проводиться у формі комплексного
фахового екзамену із спеціальності.

