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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
Найменування показників
спеціальності, ступень
вищої освіти
01
Освіта
Кількість кредитів ЕСТS – 4,0
011 «Науки про освіту»
Загальна кількість годин – 120 Третій
(освітньо-науковий) рівень
Кількість тем
–5

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс № 2
Семестр № 3
Вид контрою: екзамен

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
заочна форма навчання
Лекції
– 30 год;
Лекції
– 10 год;
Семінарські заняття – 30 год;
Семінарські заняття – 14 год;
Самостійна робота – 60 год;
Самостійна робота – 96 год;
Індивідуальні завдання:
Індивідуальні завдання:
Реферати (тощо) – 1, семестр № 3
Реферати (тощо) – 1, семестр № 3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти «доктор філософії» системи прикладних педагогічних знань і
особливостей освітньої та виховної діяльності у ЗВО зі специфічними
умовами навчання.
Завдання вивчення дисципліни «Юридична педагогіка» є:
- підготувати здобувачів вищої освіти, інформованих щодо основних
положень, понять і систем юридичної педагогіки;
- навчити здобувачів вищої освіти здійснювати освітній процес у
професійних навчальних закладах;
- сформувати у здобувачів вищої освіти розуміння основних напрямків,
форм і методів виховної роботи в правоохоронних органах та педагогічних
особливостей виховної роботи з населенням;
- познайомити здобувачів вищої освіти з загальними принципами
педагогічної підготовки та професійного становлення особистості
правоохоронця;
- навчити здобувачів вищої освіти методам та засобам педагогічної
підготовки правоохоронця до дій в екстремальних умовах;
- виховувати у здобувачів моральні якості особистості.
Міждисциплінарні зв’язки:
Педагогічна майстерність викладача ЗВО; Сучасні педагогічні
технології викладання у ЗВО; Методика викладання професійно
орієнтованих дисциплін; Професійна компетентність викладача ЗВО.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
знати:
- загальні основи, категорії, сутність, засоби та методи юридичної
педагогіки;
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- міжнародні та вітчизняні стандарти професійної освіти;
- загальні питання дидактики професійної освіти, педагогічного
менеджменту у професійній освіті;
- організаційно-технологічні основи професійної освіти;
- основні напрямки, форми і методи виховної роботи в діяльності
працівників поліції;
- умови і способи формування активного і позитивного ставлення
здобувачів вищої освіти до навчання і майбутньої професійної діяльності,
формування їх ціннісних орієнтацій та професійної позиції;
- особливості моделювання освітньої і професійної підготовки
майбутніх фахівців;
- систему організації і педагогічні методи підготовки працівників
поліції до діяльності в екстремальних умовах;
- педагогічні особливості виховної роботи з різними верствами
населення;
- особливості організації освітнього процесу у провідних навчальних
закладах зарубіжних країн.
вміти:
- застосовувати знання щодо організації освітнього процесу у
професійних навчальних закладах;
- аналізувати
існуючу
нормативну
і
навчально-програмну
документацію професійної підготовки фахівців, відбирати необхідний
дидактичний матеріал і конструювати предметний зміст навчання із
дисциплін і практичного навчання професійної підготовки фахівців;
- відбирати необхідний дидактичний матеріал і моделювати освітній
процес;
- проводити заняття з подальшим аналізом результатів навчання
здобувачів освіти, діагностикою реалізації цілей навчання і коригуванням
освітнього процесу;
- використовувати провідні педагогічні технології в організації
професійної діяльності працівника поліції;
- об’єктивно оцінювати власний освітній і професійний рівень, ділову
кваліфікацію;
- стежити за спеціальними і періодичними виданнями фахового
спрямування;
- вивчати й узагальнювати передовий досвід у сфері професійної
діяльності.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Юридична педагогіка в професійній підготовці
працівників поліції
Предмет, цілі і завдання юридичної педагогіки та її місце в загальній
системі педагогічної науки та юриспруденції. Класифікація сучасних форм,
методів і технологій навчання. Освітній процес на засадах компетентнісного
підходу. Дидактичне проектування навчального процесу, планування власної
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діяльності та конструювання діяльності здобувачів вищої освіти при
формуванні професійних знань і вмінь. Педагогічні моделі і технології, що
застосовуються в зарубіжній педагогіці для підготовки поліцейського.
Використання світового досвіду в професійній підготовці поліцейського.
Етапи професійно-педагогічної підготовки людини до діяльності в
поліції: профорієнтація, профвідбір, професійне навчання, професійне
виховання, адаптація до професійної діяльності.
Педагогічні особливості, завдання і методи професійної підготовки
працівників поліції. Професійно-педагогічна підготовка керівників
підрозділів поліції.
Тема № 2. Особливості побудови освітнього процесу у ЗВО із
специфічними умовами навчання
Особливості організації освітнього процесу у ЗВО зі специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських: Національна
академія внутрішніх справ; Харківський національний університет
внутрішніх справ; Дніпропетровський університет внутрішніх справ;
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
Львівський державний університет внутрішніх справ; Одеський державний
університет внутрішніх справ; Донецький юридичний інститут МВС
України.
Планування та організація навчальної роботи у ЗВО із специфічними
умовами навчання. Організація методичної та наукової роботи. Система
виховання, зміцнення дисципліни і законності. Науково-методичне
забезпечення процесу впровадження принципів і ідей передового
зарубіжного досвіду в освітній процес ЗВО із специфічними умовами
навчання. Підвищення кваліфікації поліцейського та навчання впродовж
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Особливості професійної діяльності викладача закладу вищої освіти зі
специфічними умовами навчання. Педагогічна культура викладача закладу
вищої освіти із специфічними умовами навчання.
Тема № 3. Юридична педагогіка в професійній підготовці
працівників поліції до діяльності в екстремальних умовах
Екстремальність в діяльності поліцейського. Система організації і
педагогічні методи підготовки поліцейського до діяльності в екстремальних
умовах. Підготовка поліцейського до забезпечення особистої безпеки.
Педагогічне забезпечення підтримки службово-бойової готовності
поліцейського до виконання професійної діяльності. Педагогічне
забезпечення дій поліцейських в екстремальних умовах. Педагогічні
особливості роботи з поліцейськими в постекстремальний період.
Тема № 4. Виховна робота з майбутніми працівниками поліції
Педагогічна теорія виховання. Роль виховання в становленні
особистості працівника поліції. Основні педагогічні завдання і принципи
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виховання майбутніх працівників поліції. Характеристика основних
напрямків, форм і методів виховної роботи в діяльності майбутніх
поліцейських.
Морально-психологічні особливості особистості поліцейського.
Правове виховання і педагогічні шляхи попередження професійної
деформації особистості працівників поліції. Професійна етика працівника
поліції. Професійний обов’язок, честь і совість – основа моральних відносин
у правоохоронній діяльності. Правила поведінки поліцейських у професійній
і позаслужбовій діяльності.
Потреба в самовихованні і самопізнанні. Суть і специфіка
самовиховання здобувачів ЗВО із специфічними умовами навчання. Методи
самопізнання і морального самовиховання: самоаналіз, самопримус,
самовладання, самодисципліна, самокритика.
Тема № 5: Особливості організації дистанційного навчання у ЗВО
зі специфічними умовами навчання
Особливості освітнього процесу за дистанційною формою навчання.
Основні терміни і поняття, що використовуються в освітньому процесі із
застосуванням технологій дистанційного навчання. Позитивні та негативні
аспекти дистанційного навчання. Організаційно-технологічні моделі
дистанційної освіти. Основні елементи дистанційного навчання. Форми
занять. Структура дистанційного курсу. Проведення контрольних заходів.
Методика оцінювання досягнень здобувачів. Забезпечення якості
застосування технологій дистанційного навчання.
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4. Структура навчальної дисципліни

Практичні заняття

6

-

8

8

-

6

6

-

-

10

6

6

-

-

10

4

4

-

-

10

30

30

-

-

60

Семестр № 3
Тема № 1:
Юридична педагогіка в
22
професійній підготовці
працівників поліції
Тема № 2:
Особливості побудови
36
освітнього процесу у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Тема № 3:
Юридична педагогіка в
професійній підготовці
22
працівників поліції до діяльності
в екстремальних умовах
Тема № 4:
Виховна робота з майбутніми 22
працівниками поліції
Тема № 5:
Особливості організації
18
дистанційного навчання у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Всього за семестр № 3:
120

Лабораторні
заняття
Самостійна робота

Семінарські заняття

6

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

-

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни темами
(денна форма навчання)

10

20

екзамен

8

Практичні заняття

4

-

2

4

-

2

2

-

-

20

2

2

-

-

20

2

2

-

-

16

10

14

-

96

Семестр № 3
Тема № 1:
Юридична педагогіка в
26
професійній підготовці
працівників поліції
Тема № 2:
Особливості побудови
26
освітнього процесу у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Тема № 3:
Юридична педагогіка в
професійній підготовці
24
працівників поліції до діяльності
в екстремальних умовах
Тема № 4:
Виховна робота з майбутніми 24
працівниками поліції
Тема № 5:
Особливості організації
20
дистанційного навчання у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Всього за семестр № 3:
120

Лабораторні
заняття
Самостійна робота

Семінарські заняття

2

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

-

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни темами
(заочна форма навчання)

20

20

екзамен
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література:

Тема № 1
Юридична педагогіка в професійній підготовці працівників поліції
Дайте відповіді на запитання:
Основна:
1. Назвіть основні поняття та функції педагогіки і дайте їм 1, 2, 3, 4, 5
коротку характеристику
Допоміжна:
2. Дайте визначення основним категоріям педагогіки і 1, 6, 7, 10, 11, 12
розкрийте їх зв'язок з діяльністю поліцейських
Інформаційні
3. Дайте характеристику основним напрямкам професійної ресурси в
орієнтації молоді до служби в поліції.
Інтернеті:
4. Які методи педагогіки використовують у професійній 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
підготовці поліцейських?
5. Розкрийте сутність побудови індивідуальної траєкторії
навчання здобувача вищої освіти
Тема № 2
Особливості побудови освітнього процесу у
ЗВО із специфічними умовами навчання
Дайте відповіді на запитання:
Основна:
1.
У чому специфіка ЗВО зі специфічними умовами 1, 2, 3, 4, 5
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських?
Допоміжна:
2.
Що таке педагогічна культура викладача ЗВО зі 1, 6, 7, 10, 11, 12
специфічними умовами навчання?
Інформаційні
3.
Розкрийте
особливості
професійної
діяльності ресурси в
викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами інтернеті:
навчання
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
4.
Розкрийте
характерні
соціально-психологічні
особливості майбутніх працівників поліції з врахуванням
специфіки іх навчання у ЗВО
5.
Психолого-педагогічна модель формування особистості
працівника поліції у ЗВО зі специфічними умовами навчання
Тема № 3
Юридична педагогіка в професійній підготовці працівників поліції до
діяльності в екстремальних умовах
Дайте відповіді на запитання:
Основна:
1.
Дайте характеристику готовності працівника поліції до 1, 2, 3, 4, 5
діяльності в екстремальних умовах
Допоміжна:
2.
У чому специфіка підготовки працівників поліції до 2, 7, 8, 9, 10, 11,
забезпечення особистої безпеки?
12
3.
Яким чином відбувається розвиток впевненості в собі, інформаційні
власних силах та успішному подоланні екстремальних ресурси в
труднощів?
інтернеті:
4.
Як розробити заняття з професійної підготовки до 2, 3, 4, 6, 8, 9
діяльності в екстремальних умовах?
5.
Як ефективно оцінити заняття з професійної підготовки
до діяльності в екстремальних умовах?
Тема № 4
Виховна робота з майбутніми працівниками поліції
Дайте відповіді на запитання:
Основна:
1.
Як організувати виховний процес у ЗВО зі 1, 2, 3, 4, 5
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специфічними умовами навчання?
2.
Як здійснюється правове виховання майбутніх Допоміжна:
працівників поліції?
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
3.
Дайте характеристику основним принципам виховання 12
поліцейських
Інформаційні
4.
Розкрийте важливість патріотичного виховання ресурси в
здобувачів ЗВО зі специфічними умовами навчання для Інтернеті: 1
ефективного здійснення їх професійної діяльності
2, 3, 6, 8, 10
5.
Які методи і прийоми самовиховання використовують в
педагогіці?
Tема № 5
Особливості організації дистанційного навчання у
ЗВО зі специфічними умовами навчання
Дайте відповідь на питання:
Основна:
1.
Розкрийте особливості
освітнього процесу за 1, 2, 3, 4, 5
дистанційною формою навчання.
Інформаційні
2.
Позитивні та негативні аспекти дистанційного навчання. ресурси в
3.
Основні елементи дистанційного навчання.
Інтернеті:
4.
Форми занять. Структура дистанційного курсу.
1 ,2, 3, 7
5.
Методика оцінювання досягнень здобувачів за
дистанційною формою навчання.

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
Загальні принципами педагогічної підготовки та професійного
становлення особистості працівника поліції
2.
Розвиток наукового знання про причини і шляхи боротьби зі
злочинністю
3.
Міжнародні та вітчизняні стандарти професійної освіти
4.
Закордонні педагогічні технології підготовки професіоналів
юристів
5.
Формування ціннісних орієнтацій та професійної ідентичності
майбутніх працівників поліції
6.
Класифікація сучасних форм, методів і технологій навчання.
7.
Етапи організаційного процесу підготовки людини до юридичної
діяльності
8.
Побудова індивідуальної траєкторії навчання здобувача вищої
освіти
9.
Педагогічні методи підготовки правоохоронців до діяльності в
екстремальних умовах
10. Екстремальність в діяльності правоохоронців
11. Основні напрямки, форми і методи виховної роботи в діяльності
підрозділів поліції
12. Форми організації виховної роботи в сучасному закладі вищої
освіти зі специфічними умовами навчання
13. Типи взаємин особистості і колективу
14. Лідер та його значення в згуртованості групи
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15. Освітній процес на засадах компетентнісного підходу.
16. Етапи професійно-педагогічної підготовки людини до діяльності
в поліції: профорієнтація, профвідбір, професійне навчання, професійне
виховання, адаптація до професійної діяльності.
17. Особливості організації освітнього процесу у ЗВО зі
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
18. Підвищення кваліфікації поліцейського та навчання впродовж
усього життя
19. Педагогічна культура викладача закладу вищої освіти із
специфічними умовами навчання.
20. Морально-психологічні особливості особистості поліцейського.
21. Професійна етика працівника поліції.
22. Суть і специфіка самовиховання здобувачів ЗВО із специфічними
умовами навчання.
23. Особливості освітнього процесу за дистанційною формою
навчання.
24. Позитивні та негативні аспекти дистанційного навчання.
Організаційно-технологічні моделі дистанційної освіти.
25.
Структура дистанційного курсу.
5.1.2. Теми курсових робіт
(не передбачено)
5.1.3. Теми наукових робіт
1. Студентоцентрований підхід у ЗВО із специфічними умовами
навчання
2. Основи виховання працівників поліції
3. Неперервна професійна освіта
4. Проблемні аспекти загальної і професійної педагогіки
5. Професійний розвиток особистості правоохоронця
6. Методи і засоби профорієнтаційної роботи
7. Психологічні та педагогічні проблеми реформування вищої освіти
8. Проблемні питання порядку добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання
9. Психолого-педагогічні особливості виховної роботи із здобувачами
ЗВО зі специфічними умовами навчання
10. Педагогічна культура викладача ЗВО із специфічними умовами
навчання.
6. Методи навчання
Метою лекційного курсу є формування у здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» системи педагогічних
знань та формування у них вміння застосовувати знання з педагогіки в
професійній діяльності правоохоронця.
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Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій та семінарських
занять:
конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до семінарських занять;
підготовка тематичних повідомлень;
участь у групових дискусіях;
вирішення творчих практичних завдань.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення:
основної наукової літератури за темою;
допоміжної наукової літератури за темою;
конспектування вивчених літературних джерел.
Індивідуальна робота передбачає підготовку доповідей, виконання
наукових робіт у вигляді рефератів.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
(екзамен)
1. Основні категорії, сутність, засоби та методи юридичної педагогіки
2. Предмет, цілі, основні завдання, новітні досягнення, міжнародні та
вітчизняні стандарти педагогіки професійної діяльності юриста.
3. Методологія та принципи педагогіки професійної діяльності юриста
та сучасні тенденції розвитку і модернізації професійної освіти.
4. Досвід зарубіжних країн щодо особливостей підготовки
поліцейських.
5. Дидактичне проектування освітнього процесу і виховної роботи
правоохоронного органу.
6. Педагогічні моделі і технології, що застосовуються в зарубіжній
педагогіці для підготовки правоохоронців.
7. Морально-психологічні особливості особистості юриста. Проблема
формування моральної особистості майбутнього правоохоронця.
8. Мета, завдання, методи та структура системи професійної орієнтації
до діяльності в правоохоронних органах.
9. Поняття про професійно-психологічний відбір до поліції.
10. Професійне навчання, виховання та адаптація до професійної
діяльності поліцейського
11. Педагогічні теорії виховання у практичній підготовці поліцейського
12. Характеристика основних напрямків, форм і методів виховної
роботи в діяльності правоохоронних органів.
13. Суть і специфіка самовиховання здобувачів ЗВО із специфічними
умовами навчання.
14. Методи самопізнання і морального самовиховання: самоаналіз,
самопримус, самовладання, самодисципліна, самокритика.
15. Правове виховання і педагогічні шляхи попередження професійної
деформації особистості працівника поліції
16. Педагогічні особливості, завдання і методи службово-професійної
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підготовки працівників поліції.
17. Педагогічна культура викладача ЗВО із специфічними умовами
навчання.
18. Дидактичне проектування освітнього процесу, планування власної
діяльності та конструювання діяльності здобувачів вищої освіти при
формуванні професійних знань і вмінь.
19. Професійно-педагогічна підготовка керівників підрозділів
Національної поліції України.
20. Система організації і педагогічні методи підготовки поліцейських
до діяльності в екстремальних умовах.
21. Педагогічне забезпечення підтримки службово-бойової готовності
працівників поліції.
22. Специфіка підвищення кваліфікації поліцейського.
23. Загальна характеристика ювенальної педагогіки.
24. Особливості освітнього процесу за дистанційною формою
навчання.
25. Основні терміни і поняття, що використовуються в освітньому
процесі із застосуванням технологій дистанційного навчання.
26. Організаційно-технологічні моделі дистанційної освіти.
27. Структура дистанційного курсу.
28. Особливості організації освітнього процесу у ЗВО зі специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
29. Особливості професійної діяльності викладача закладу вищої освіти
зі специфічними умовами навчання
30. Юридична педагогіка в професійній підготовці працівників поліції
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль. Засобами оцінювання результатів
навчання можуть бути: екзамени; тести; інші види індивідуальних та
групових завдань.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі –
здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться
викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
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цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються
такі види робіт: навчальні заняття (семінарські; самостійна та індивідуальна
роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджрел та
робочих зошитів, підготовка рефератів, публікацій, виступи на наукових
конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів,
контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної
дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах. Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач
вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то
науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності
відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10,
таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно.
Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше
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двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий
– комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3
науково-педагогічних працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 3 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат та конспект
за темою самостійної роботи.

Підсумковий контроль
Отримати за підсумковий
контроль не менше 30
балів

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Оцінка за
Оцінка в
національною
балах
шкалою
97 – 100
94 – 96

Відмінно
(«зараховано»)

А

90 – 93
85 – 89
B

80 – 84
Добре
(«зараховано»)
75 – 79

C

70 –74
65 – 69

Задовільно
(«зараховано»)

D

Пояснення
„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома
- трьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані,
якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з однією – двома значними
помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
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60 – 64

40 – 59

21 – 40

1–20

Незадовільно
(«не
зараховано»)

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі
виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до
значимого підвищення якості виконання навчальних завдань,
робота, що потребує повної переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтернеті
Основна:
1.
Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод.
посіб. / Л. В. Артемова – Київ : Кондор, 2016. – 271 с.
2.
Бандурка О.М. Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і
педагогіки : підручник. Х. : вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 335 с.
3.
Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посіб. К. : МАУП, 2007.
248 с.
4.
Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко,
В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний,
О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ХНУВС, 2020. 240 с.
5. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ :
Академвидав, 2005. – 560 с.
Допоміжна:
1.
Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи педагогічної
техніки : навч. посібник для магістрантів, аспірантів, докторантів та
викладачів вищ. навч. закл. України, Х. : Титул, 2006. 176 с.
2.
Бандурка О.М., Венедиктов В.С., Тімченко О.В., Христенко В.Є.
Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів
внутрішніх справ : наук.-практ. посібник, Х. : вид-во Нац. ун-ту внутр. справ,
2005. 319 с.
3.
Бех I.Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1 : Особистісно
орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 2003. 280 с.
4.
Бех І.Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 2 : Особистісно
орієнтований підхід: науково-практичні засади. К. : Либідь, 2003. 344 с.
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5.
Гусаров С.М. Вищий навчальний заклад МВС України :
монографія; МВС України.Харків: Золота миля, 2013. 324 с.
6.
Десятов Т.М. Неперервна професійна освіта // Енциклопедія
освіти / голов. ред. В.Г. Кремень; Акад. пед. наук України. К. : Юрінком
Інтер, 2008. С. 582–583.
7.
Про Національну поліцію України : закон України від 02.07.2015
№ 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.
8.
Професіограми за основними видами поліцейської діяльності
(слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції),
дільничного офіцера поліції) : наук. довід. Ч. 1. Київ : ДНДІ МВС України,
2018. 108 с.
9.
Федоренко О.І. Особливості організації виховної роботи з
працівниками поліції за кордоном // Підготовка працівників міліції (поліції):
державні та міжнародні стандарти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.
Донецьк, 28 квіт. 2011 р.) / Оргкомітет конф.: В.М. Бесчастний (голова) та ін.
Луганськ: ЛДУВС, 2011. С. 132-135.
10. Федоренко О.І. Зміст професійної компетентності фахівців
юридичної галузі. Науковий часопис Національного педагогічного
університету ім. М. П. Дра-гоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 68. С. 223227.
Інформаційні ресурси в інтернеті:
1. Організація дистанційного навчання в Moodle. URL :
http://osvita.ua/vnz/high_school/72285/
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3.
Про освіту : закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/
4.
Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі
розвитку людських ресурсів : конвенція від 23.06.1975 № 142. URL :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_057.
5.
Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства
внутрішніх справ на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів
України
від
15.11.2017
№
1023-р .
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Tex
6.
Про затвердження Положення про Національну
поліцію
:
постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. URL :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/conv.
7.
Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : наказ
Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2016 № 1179. URL :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16.
8.
Про затвердження типових форм контрактів про здобуття освіти в
закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку поліцейських : наказ Міністерства внутрішніх справ України від
01.03.2017 № 173. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0321-17

