
Порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій по вдосконаленню 

ОПП «Правоохоронна діяльність»  

(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 

Пропозиція Було Стало 

Разумейко Н.С., 

завідувач кафедри 

педагогіки та 

гуманітарних дисциплін 

- Запровадження 

дисципліни «Основи 

наукових досліджень та 

академічної 

доброчесності» (3 

кредити ECTS) 

Васильченко О.С., 

голова курсантсько-

студентського 

самоврядування  

Курсові роботи  із 

дисциплін «Цивільне та 

сімейне право», 

«Трудове право» 

Вилучення курсових 

робіт із дисциплін 

«Цивільне та сімейне 

право», «Трудове 

право» 

Скалюн Є.В., 

начальник філії 

Державної установи 

"Центр пробації" в 

Чернігівській області 

- Запровадження 

дисциплін «Правові 

основи пробації в 

Україні», «Методика 

реалізації пробаційних 

програм», 

«Психологічний 

супровід суб’єктів 

пробації», «Кейс-

менеджмент в 

діяльності 

уповноважених органів 

з питань пробації» (в 

якості вибіркових 

дисциплін) 

Пекарчук В.М., 

начальник юридичного 

факультету  

Дисципліна «Історія 

України» 

 

Запровадження 

дисципліни 

«Європейський вимір 

України» (3 кредити 

ЄКТС) замість 

дисципліни «Історія 



України» 

Разумейко Н.С., 

завідувач кафедри 

педагогіки та 

гуманітарних дисциплін 

Дисципліни «Етика 

юриста» та «Професійна 

етика» 

Запровадження 

дисциплін 

«Деонтологічні основи 

правоохоронної 

діяльності» (3 кредити 

ЄКТС) замість 

дисциплін «Етика 

юриста» та «Професійна 

етика» 

Шумна Л.П, завідувач 

кафедри теорії та історії 

держави і права, 

конституційного права  

Дисципліна 

«Конституційне право 

України» 

 

Запровадження 

дисципліни 

«Конституційне право 

та процес» (4 кредити 

ЄКТС) замість 

дисципліни 

«Конституційне право 

України» 

Ніщимна С.О., 

завідувач  кафедри 

адміністративного, 

цивільного та 

господарського права і 

процесу 

Дисципліна 

«Адміністративне 

судочинство» 

 

Запровадження 

дисципліни 

«Адміністративний 

процес» (3 кредити 

ЄКТС) та 

«Адміністративна 

відповідальність» (3 

кредити ЄКТС) замість 

дисципліни 

«Адміністративне 

судочинство» 

Царюк С.В. Дисципліна «Цивільне 

та сімейне право» (6 

кредитів ЄКТС) 

 

Запровадження 

дисципліни «Цивільне 

право» (4 кредити 

ЄКТС) за рахунок 

скорочення дисципліни 

«Цивільне та сімейне 

право» (6 кредитів 

ЄКТС) 

Тагієв С.Р., завідувач 

кафедри кримінального, 

кримінально-

виконавчого права та 

кримінології 

Дисципліна 

«Міжнародне право» 

 

Запровадження 

дисципліни 

«Міжнародні стандарти 

захисту прав людини» 

(3 кредити ЄКТС) 



замість дисципліни 

«Міжнародне право» 

Боднар І.В., завідувач 

кафедри тактико-

спеціальної підготовки 

- Запровадження 

дисциплін «Виконавче 

провадження» (3 

кредити ЄКТС) та 

«Адміністративно-

правові засади 

інформаційного 

суспільства» (3 кредити 

ЄКТС) (у якості 

вибіркових дисциплін) 

Дрозд І.В., начальник 

Державної установи 

«Чернігівський слідчий 

ізолятор» 

Дисципліна 

«Інформатика» 

Введення в межах 

викладання дисципліни 

«Інформатика» теми з 

основ кібербезпеки та 

відображення цього у 

назві дисципліни.  

У результаті дисципліна 

отримала назву: 

«Інформаційні 

технології та основи 

кібербезпеки» (3 

кредити ЄКТС). 

 

Волков М., голова 

курсантсько-

студентського 

самоврядування 

Дисципліни 

«Українська мова» (3 

кредити ЄКТС) та 

«Основи загального та 

спеціального 

діловодства» (3 кредити 

ЄКТС) 

Об’єднання дисциплін 

«Українська мова» (3 

кредити ЄКТС) та 

«Основи загального та 

спеціального 

діловодства» (3 кредити 

ЄКТС).  

У результаті об’єднання 

дисципліна отримала 

назву «Українська мова 

та основи діловодства» 

(4 кредити ЄКТС). 

Волков М., голова 

курсантсько-

студентського 

самоврядування 

Дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» (3 

кредити ЄКТС) та 

«Основи охорони праці» 

(3 кредити ЄКТС) 

Об’єднання дисциплін 

«Безпека 

життєдіяльності» (3 

кредити ЄКТС) та 

«Основи охорони праці» 

(3 кредити ЄКТС).  

У результаті об’єднання 

дисципліна отримала 



назву «Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони праці» 

(4 кредити ЄКТС). 
 


