
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
схIдноукрАiнськиЙ нАцIонАлъниЙ унIвЕрситЕт

IMEHI ВОЛОДИМИРА ДАЛrI

OCBITHJI ПРОГРАМА

Гаlryзь знань
спецiальнiсть
PiBeHb вищоi освiти
Ступiнь
Професiйна квалiфiкачiя

08<Право>
081 <Право>
l_й
бакалавр
Бакалавр з права

a.

,о,,., _***-z.oý-q.

€,,;Ь,"r-РD

Ссверодонецьк



ПЕРЕДМОВА

Кафедрою <<ПравознавстваD Схiдноукраiнського нацiонального

унiверситеry iMeHi Володимира,Щаля
внЕсЕно

ЗАТВЕРДЖЕНО

.РОЗРОБНИКИ

Голова комiсiя з вlrровадження, перегляду
ocBiTHix програм та навчaльно-мoтодичного
забезпеченЕя дисциплiн СНУ iM. В. Щаля

T29l97-0|

доцент (П.I.Б., вчений

О.М. Брежнсв

наказом ректора вiд к27> 08.2016р. Nч

Керiвник робочоi проектноi групи
Котова Любов Вячеславна, к.9.н.,
ступiнь, вчене звання) ffV4-'
Члени робочоi проектноi фупtr
Арсентьева О,С., к.ю.н., доцент (П.I.Б., вчений ступiнь, вчене

звання) :

Кагшiна Г.А.,
звання)

(П.I.Б., вчений ступiнь, вчене

2



змIст

1. вступ
1.1 Загальнi вiдомостi
2. гАлузъ використАння
3., нормАтивнI посилАння
4. визнАчЕння
5. познАчЕння
б. проФIлъ
6.1 Загальнаiнформацiя
6,2 Мета ocBiTHboT програми
б.3 Характеристикапрограми
6.4 Здатнiсть до працевлаштування та подальшого навчання
6.4,| Здатнiстьдо працевлаштування
6.4.2 Здатнiсть до подальшого навчання
6.5 Стиль виклалання
б.5.1 Пiдходи до викладання та навчання.
6.5.2 Методиоцiнrовання.
6.б. Програмнi компетентIIостi бакалавр аз права
6.б.l. Загальнi KoMпeTeHTllocTi бакалавра з права
6.6,2. Професiйнi компетентностi бакалавра з права
6.7. Програмнi результати навчання

5

5

5

б

6

l0
10

10

10

10

1l
11

11

11

11

11

|2
|2
lз
l4

7. вимоги до попЕрЕднього рIвня освIти здоБувАчIв вищоi освIти
18

8. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОЛЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА
ВИБIРКОВОЮ ЧДСТИНДМИ 18
9. РОЗПОДIЛ РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОI
ДIЯЛЬНОСТI
9.1 Нормативний цикл професiйноТ пiдготовки
9.1.1. Загальнi результати навчання
9.|.2. Компетентностi професiйноТдiяльшостi
10. РОЗПОДIЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧДЛЪНОI ДШЛЬНОСТI

298
11, вимоги до структури прогрАм дисциплIн, прАктик,
IНДИВIДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЪ
|2. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗАСОБIВ ДIАГНОСТИКИ
13. ВИМОГИ ДО КАДРОВОГО СКЛАДУ ВИКЛАДАЧIВ
14. тЕрмIни нАвчАння зА ФорN{Ами
15. нАвчАлъниЙ IIлАн
16. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТI СИСТЕМИ ВНУТРIШНЬОГО ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ
якостI вищоi освIти
|7. прикIнцЕвI положЕння

l8
18

18

21

30
31

31

31

31

зz
32



ДОДАТОК А НАВЧАЛЪНИЙ ПЛАН

4

JJ



)

1. I](]т},п

1. l _}:rг:r.;rblli вiлопt oc,r,i

Освiтня llрограN{а (ОП) € норNIативниNI док\,N,IентоII. якLlL"l вiдповiдас такиN{
по,IожеIIняlt Закону УкраТни кПро вrlщу ocBiTr,>:

ст. 1, п. \. 11 - освiтня програ\,{а (освiтньо-професiйrlа. ocBiTttbo-ttal,KoBa) -систеN{а
ocBiTHix Ko}IпoIteI{TiB на вiдповiдноtчtч piBHi вrrrцоi освiти в NIeIiax спецiальttостi. шtо визlIачас:

1) tsItN,Iоги ло рiвrlя освiти осiб" якi Nlo)KyTb розпоLIати навLIання за цiсю програNlою:
, 2) перелiк навчальних дисциплiн i .rогiчну послiдовнiст,ь Тх вив'Iення:

3) Ki.ltbKicTb кредитiв €КТС. необхiднrtх для виконання цiсТ rrрог,раьrи:

1) очiку,ванi резу,Jlьта]^t] навча}{ня. якиNItl IloBLItleH овоrодiти зJобr,ва.l вiдгltlвiдttrlгtl
ступеня вищот освiти;
СТ. 10. П. 3 - СТаtlДаРтвищсli ocBi"t,t,t вIlзIIаtIас r,aKi виrIогll до ocBiTltboi програrtt,l:

1) сlбсяг, кредитiв СКТС, ttеобхiдttий д;я здобrття вiдпсtвiдttого стvпеIlя в1;цоI освiти:
?) пере_пiк Ko,\lпcTeHTHtlcTcii вLlп\,сltника:
3) }Iор\.{tlтtiвний зпtiсr, гliдгот,овltt.t :]jlобr,ва.лiв виrцоТ ocBiTll- сфорпtr,льований r,

TeprtiHax ре:зу,tьга,tits навчаннrt (cr Kr пltiсtt, ]lIi-lllL. rrlittb. I]ilв[lL{OK. itttttих
itоN.{петенl,н остей ):

4) форпrи атестацii здоб\,вачiв вищоТ ocBiTrt.
5) виN,Iоги до наявностi систеллtt внr,трitпнього забезпеLIення якостi вtлtцоi освiти;

ст.5. п.1 - першилi (баrtалаврськилi) piBeHb передбачас здобуття особою теоретиLIних
:]НаНЬ Та ПРаКТИЧНИХ l,tлтiнь i навичоtt. дtосt,аr,нiх д"пяt у,сгlilltного виконання ttрофесiйнrtх
обов'язкiв за обраноrо спецiа-цьнiстю.

ст. 1 п. 1.13 - компетентнiсть визначас зда,I,нiс,гь особи у,спiпlно з.ltiitснюва,ги
професiлiтl}] та пода-цьшу навча,цьн,ч дiя"rьнiсть i с рез},льтато\{ IIавчаtIIlя I{a пeBIlolrr piBrri
вищоI освiти:

ст. 1 п. 1.19 - результати навчаttliя - сrкr,пltiсть зlIаilь. yпtittb. lIaBиLIoK. ittших
коNlпетентностей. набутих сlсобото у, проltесi lIавtIан|lя ,la лсвllоlо освiгttьrl-проrРссiГrноrо.
освiтньо-наукоRою llpoi,pa\.lotO. яtкi ltoitttlil iлегrтиdliк},вати. lti_rbKicгttl oItiHиTll Ti.t ви\Iiряrll,

2. глл}, }Ir I}I,IкорIлс]тлI l I lrl

Освiтня програNlа викорисl,ов\сIься гtiд .11.,

акредитачiТ освiтньоi програ]\ltt. iHcIteKTr BaHHi tTcBiтHboi дiя,цьностi зzl

спецiальнiстю та спецizuIiзацiсrоl

розробленIlя навLIа-rIьного план!,. програ}{ навча-Ilьних дисцип.Iliн й ttрактик;

- розроб;rення засобiв дiагнос,грtки якос,гi вищоI ocBiTlt:

- визначення зшriсту навчаIlня в ctlcT,er.ti Itереtlirцго,l,овки l,a пi.lвиttlення
rtва-пiфiкачii;

- професiйноТ орiснтацii здобувачiв фаху.
Освiтня програNIа враховус ви\,1оги Закон1, УкраТни <<Про вrtщ), ocBiTt,>>. }-IartioHa;bHoT

ра\Iки ква-riфiкацiй i встановлIос:
- обсяг та Tepr,till I{ilвчанtiя бака-паврiвl
- зaI,fu-tbHi ttt,lпtпетенцii:
- професiilнi IioN{пeTeI]TtlclcTi :за clteцiit tbtlic,гIo l,|1 сtIецiа-ri,заtцiялll,t:
- гlере"пiк та обсяг }]авtILпьних jlllсциtt,,tiн.|l,]Iя огIанування Iiо]\Iпе,I ентносr,ей

clc tзi 
-l 

tt btli rIрогl]ilN{и :

- вlI\lогIl.tо стр\кl)ри Ili._lRtla_,lbIllI\ ]и(,IlIttl.rilr.
Освiтня програ]\Iа використовусться дJя:
- скJалання навчальних п,ц;tгliв та робсl.tttх навча,цьних планiвl
- t|lop]\l_\BilHHя ilr_rlIBi:la_rbIlи\ п.l{lHiBcrrlelttiB:
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- tllорN,I)1ван[lя IlpoIpaNl Hal]ttiulbH1.1x,:t1.1cItIll1_1iH. ltракlиIi.,]NIiсгr,iндrlвiлl"а;ьнrtх
зiIвдаIIь;

- вI.i,]нiltlеIItIя iгr(lоlrлIаltiйноТ базrl .t:tя срtiрrll,гJilIIIlя засобiв дiitгIltlстl.tкt.t:
- акре,,tиt,аrtiТосвiтньоiпрогрilt{и.
- зовIIiшrтього контро-пю яltостi пiдготовкrl фахiвuiвl
- aTecTarliT бакалаврiв спецiа,rьtlостi 081 кПраво>.
Корис гува,li ocBiTHboT програпIи :

- здобl,вачi вищоТ освiти, якi навчакlться в СНУ iшл. В. Ща,пя;
виклада.тi CIIY iшл. В. flапя. яlсi здiйснюють гtiдготовкl,бакалаврiв спецilrьностi

081 кПраво>;
- Екзалtенацiйнакошriсiяспецiа-пьностi081кПраво>.
- Прuйпtальна коlчtiсiя СLIУ iпr. В, f,аrrя.
Освiтня програ\{а поширюсться на кафелри СНУ irr. В. fiа,пя. IIlo здiйснюкlть

ttiдгоговttl,фахiвчiв ст]-псI{я бака-павра з права 081.

3. IIоI,NIАтиl]tII I Iос]14-]IАIIIIя

Освiтлrя програ]\1а розробlена на ocHo]]i r altltr нор\Iil,г,.lвнtлх докl,шIентiв:
l) ЗаКОН YKpaTHl-t <<Прtl Bllrцl,t,lcBi,tr,,> Bi"t 01.07.]01,1 /i Вiдсlлlос,гi BepxclBlttli Ради. -

201.+. - лГ9 37, 38.
2) I,1ацiональна pa]\,IKa квir,пi(liкашiйr. Додаток Jo постilновll Кабiнетl,Nliнiстрiв

УкраrТни вiд 23 ,цистопада 201 1 р. Nl 1341 .

3) Постанова Itабirrету N4iiricTpiB YKpaiHrr вiд 26.0.1.20l5 ЛЪ266 кIlере"пiк га*,t\,зей

зна}tь i спецiiгrьностеli. за якLIN{и здit:tснюсться пiдготовка здобr,ва.тiв вишtоТ

ocBiTlr>.
4) Наказ МОН Украiни вiд 06. 11.201-ý ЛГ9 1151 Про особливостi запровадIiення

переriку га,,t_чзей знань i спецiаrьностей. за ,lltиN{и :здii.tсгIIос:ться пiдгсlтовка
злобувачiв в1.1щоТ освiти. затвердженоI,о постановою Кабiне,гу, N4iнiсгрiв YKpaiHrT
вiд 29 квiтня 2015 рок1, Nа 266,

5) Наказ N4OH УrtраТни вiд 15 ){(овтIIя 201_5 Nч 108-S Про Упtовll прtlйолtl,на навчання
до в}1lItих навч.LIlьних зак_цадiв YKpaiHrr в 2016 роui:

6) MeTo.lt11.1Hi рекопlеItдацiТ щодо розрсlблеtтtIя ст:utдартiв вищоi ocBiтrt: проект

[Е,пеrtr^ронний pecy,pcl / N4-Bo освiти i HavKrt УrtpaiHli, - К. - Peiltl,tr.t Jост},п\,:
( hltp:ii nlon. gor . r-ra/citizet,tsi zr '_r azk i-z-цгclttlitd sk istr lt,gгtltllaclske-cliэt]clvoгell l1\ a-
20lб.html).

1) Постаltова Кабiнетч MiHicTpiB YKpa[HI.t вiд j() гр!дня 201_5 р. ЛГ9 1187 (Лiцензiiiнi
\/\{tlва\ILl гIровадження ocBi,t Hbc,li .,(iя;tьtltlс гi зак",tа.,liв ocBir rr)

{. визIIАtIЕI{ня

У програьti терrIiни в)киваIоться в TaI(oNl) зHa,teltHi:
1) aBTolloltHicTb i вiдповiда-цьнiсть - здатнiсть саплостiйно вико}I},вати завдання.

розв'яtз\,вати задачi i проб,пемr.r та вiдповi,цатrl за резчJtь,гаги свос:Т лiя:lьнос,ri:
2) акредитацiя ocBiTTlboT програN,lи - оцitlIсlваtIttIя ocBiTtIboT програпrtt ,га/або освiтгtьоТ

дiяльностi вищого навчального закладч за цiсю програNlою на предNIет вiдповiдностi
стандартy вищоI освiти: спроN.{о)(носti tзttttt,ltIа,ги ви\IогrI стtlllдартv та досягти заявJених ),

rlрограr,ri резl,лы-аr,iв навчiiння; досягнеIIIIя зая1]_rlсI{1.1х \, lip()l parri р.,зr ]lL l?-гiв IIaBLti.lIIitя.

3) а,гестацiо - ua встанов"пення вiдповiдtttlстi засво€_нI{х здобlва.лаrtl,t Btltrlol' освiти

рiвня r,a обсягl,знань. \,ш,Iiнь. iнtttих ко\{петеIIтностей RliNIога\I сr,irtIдарr,iв вrlшltli t,lcBiI,1r:
-l) бака-rавр - це tlсвilгliГl ctrttitlt,. Itlcl здtlбr,вLi(,тL,ся lIit гlcpLuo\ri piBrri вtlrцоi tlсвiти Tit

пр]]с.yд)i},сться вI]LtlиN,I навча-IIьIIиNI зaK,rIajIONI \, рез\,"ltьтатi rспiшногtl вIlкоriаII}Iя здобувачеrt
витrIоТ освiти освiтгtьо-ttрофесiйноТ програпrи. обсяt, яtttоi ctatlclBttl,b 180-240 кре.лиr,irз СК"ГС.



7

обсяг освi,гньо-про(lесiйноТ програшли ,1.]Iя здобуIтя ст\,Ilеня бакапавра на clctlclBi ст},пеня
NIоJолшого бакалавра виз наt{асться в Ll щIj \,I н aBIta.] ь н и\{ зак,п адо\,1 i

,5) ВИЩа ocBiTa - сукr.,пttiсть систе\lатизованI.1х зIILlнь. r,rtitlb i прltкти.lн}lх IIавиLlок.
СПОСОбiВ NIИc-'leHllrI. про(lесir."lнtlх. cBiTot.Iя.tHI]x i г,роrtlt.ltяtrськIjх яlKclc,t,el.i. \Iора_]Iьн()-еlиtJних
ЦitТttОСТеЙ. itItлих Ko\lпeTeI]l,Hc'tcTel]t" зjlоб},ти\ \,BlllttO\1\ llttL]tlLtjIbIIo\1\ зак_ltiдi r вiдповiдrIiй
галr,зi знань за певноIо rtвалiфiкаrriсrо на рiвнях вишtоi ttсвiти. що за ск-паднiстtо € tstllI{иNlи.
Hiat piBetlb itоtзноТ заt,а-цьноi середтtьоТ clcBiTlr:

6) виrлий навча-цьний заклад - oKpc\lIll"] t]tlд \,стt}IIоt]и. яка с юрIiдtrчною особою
ПРI]ВаТНОI'О абО Пl'блiчного права. дiс згiдrrо з вLlданок) ,liцеriзiсlо на провад;liення ocBiTHboT
ДiЯЛЬНОСтi на певI{их рiвнях вищоI ocBiTl.t. гlроводить на)кову. на}Iково-технiчtt1,, iHHoBattirit,ty
таlабо \{етодичIIу дiя.ltыliсть, забезпечyс оргаtIiзацiто освiтнього процесу, i з:tобl,ття особапtи
вitЩоi освiти, пiслядиплоtчлноТ освiти з yрахуванняr,t ixHix tlок-пI]кань. iHTepeciB i злiбностей;

7) ГалуЗь знань - основна IIредN{етна об;асть освiти i нау,ки. що вклIочас I,р).пу
спорiдненtrх спецiа,rьttостеЙ. за яки\Iи здiйснюс,гься професiriна пiдготовка:

8) лtlпrrоп,rна робота - uе квапi(liкацiйна робота. що \1t1€ на пtетi виконанIIя вltробни,tl.tх
ЗаВДаНЬ, сПряГ!,tоВаFIИХ на орl,анiзацiло техtttl.Iс,lгi,tнt-lго IlpOIlecv (,гехнiчнr пiдготовкr,.
забезпе,lеlItIя фчнкrliонr,ваtIIIя. ttoHTpcl-,tb) Tit r,прав",Iitlttя (п,,tанr,ваlIttя. об;riк. анапiз.
РеГУ,llЮВаННЯ) ОРГаrliзацiсю та власне Te\Hc)"ilol-iLIH]I\I llpoцccort, [1рогра\{t{ л}lILilо\lн}]х робiт
ЗаЗВИЧаil pet'"'Ia]\,1eHToI]aHo пев}Iи\{и проt}lесiiлн1.1п,ttl (lvHKt]iяrtlt й ,завдаttгtяпllл згiдtrо :з t,lсвiтнiпtи
сl,андартаI\l и вiдпо в i дн lt х pi в t t i в п iдго-t,с,lвкlr :

9) Дl,tп"lоltнrtr"l проеli I - це ttBir-.tit|liKatliliгla 1ltlбо tt.r. що пptlct]rILIeIIa рссr_lIiзаrшii
ВrtРОбнtt.lих завлань" IlepeBaiкHa бi_lьrшiсгt, яlit]\ tli.lгtcceH:t.ilo rlptleKrtttli L;.l пр(rекгно-
КОНСТрVкТорськоI профссiЙних ф\,rткцiЙ. У \Ie)Iiltx цiс,i' рtlботи r-rередбачilсться вIiкоlIання
технi,lного завдання. ескiзного й технi.Iного ttpoeKTiB. робочоТ. експ-цYатацiliноi. репtон-гноi
,i(oKy\,{eHTauii Tor_T1o;

10) лисuип,тiгrарнi KoN,IпeTeHTHocTi - jlета,liзованi програп,ri кошtпетегlтttостi як
РеЗYЛЬТаТ ДекО\,{ПоЗIlцiТ колtпетентностеЙt (lахiвця спецiаr-пьностi (спечiалiзачiТ) певного рiвгtя
вt]щоi освiти:

1i) Свропейська кредLrтна трансферно-накопичувfulьIlа систеNIа (СК]'С) - систеN{а
ТРаНСфеРУ' i НакопиченIiя кредитiв. що викорllстов\,с1ься в €lвропейсько\,Iv просr,орi вl1щоТ
ОСВiТИ З N{еТОЮ надання. визнання. пiдт-вердirtення KL]aIliфiKarriii та ocBiTHix колtпtlнен,t,iв i

СПРИЯС аКадепti'тнiЙ пrобiльностi злобу,вачiв вищоi сlсвiтtl . CtrcTerTa гр\,нт\,сться на вtiзIIаченнi
навча,rIьного IJaI]aHTaiIteHHя здобу,ва.tа вlлщttt'освir-и. необхiдгtоl-о д-lя досягнен]IrI в1.1значеtI1-1х

резr,:tь,гатiв l{aBlIal{IIrl. r-a об,,tiкс,lв\/€l,ься I] креди гах ('КТС:
12) засобll дiаггtостttкII - J.ок),\lенгl.i. що заlL]срд)I(енi в rcTal]oB_:lcIloNI\ порядк\,_ та

IIprlзHarleHi д.пя встановjlення cT\llleHK) досягнеIIIlя з1,1п-лitIIованого рiвня c(lo1rltoBaHocTi
liо\Iпеl,ентностей ст},денl,а при контроJ1,1Iих захо_{ilх]

1З) здобу,вачi вишоТ освiти - особи. якi нав.tttlо-гься \; вI]Lцо\I\ t{авча,lьнOrt\ зlit<,падi tta
ПеВНОN,1}'рiвнi вищоI освiти з N,lетою здобl,ттяt вiдповiлrtого стyпеttя i квалiфiкаuiТ:

14) зп.riстовий ]\tодчль - с,чк1,1нiсть у,пriнь. знань. tliнностей. якi :забезltе,lую1ь
pea_r iзаr tiкl певнtlI' KoNl псl еl lTHocтi ;

15) знанrrя - осNIислена та засвосна суб'екто\I наYкова iнфорпrашiя. що € основок) L-lого

у,свiдом"пеноi, цiлеспрямованоТ дiяльностi. Знання подi,цяю,гься на еr,tлiрrтчнi (фактоlrогiчнi) i
,георетиLIнi (конuептуапьtti, плетодологiчгti,1:

16) iнтеграTьна ко]\,Iпетентнiсть - узаг.Lцьнеitиil опlтс ква_пiфiкашiйноr,о рiвня. яtкий
ВИРаЖа€ ocHclBHi KoNlпeTeHTltocTHi характеристl.tкtr рiвня IIiодо навLIанIIя га/або професiйноi
дiяt_цьностi:

17) iНфОРМаЦil"lне забезпечення Itавчальttоi дисцlttI-,,tititl - засоби tlавLiання. \ якI]х
cl.{cTe\,lHo викладенО ocНot]}{ з}{анЬ з певноI дисtltлIt;tirtlл гrа piBHi с)'LIaiснLlх -tосягнень на1 ки i

Ii),лbT},pIl. опора д,пя cztl,toocBiTtl i ca\I()IIal]LILltJtIя (Гli.lр1,.111ццц1 нliвча,пьнi псlсiбtлt.lкlл.
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НаtsЧальнО-наочнi посiбники, навча-"lьно-r.tетодичнi посiбники. хрестошла-гiТ. с,цовники.
ен цll K.loпe:ir'. :овi:ники r ошо):

18) квалiфiкацiйний piBeHb - стр},lt,г)iрна оди]Iиця Наrцiона-цьtlоТ раN{ки ква;iфiкаuiri.
що t]изнача€ться певI-IоIо cl,KvttHicтto Kо\{lle,гettтtlclcTeti. яtti с_ l ипсtвL{NIlI д_пя ква"riфiкаuiй
дtlllоI,о рiвня:

19) rtвалiфiкацiя - ocPiuil"lHrtli рез\,-ltьта,l оцiIIttlвittttlя iвIt,]нанtlя. якlrй oTptrNlaHo. ко,lи
\,повновatiliениt"l копtttе,t,енгний оргаtI ),c,lilнoI]tt.lB. IIlO сlсоба ,цосягJit Ko\lllel,eH,IHocTei.i
(рез1,.rы,а-r,iв ttавчання) за задаttи\{и cTaI{;lap I ll\ltI:

. 20) коNIгIетентгliсть/коr,тпетен,гностi (за I, II'K) - з,,ltlтtliсть особrt .1о вIlконziнFIя певI]ого
видr,дiяльнос,гi. tllo виражас,гься через знання. роз1 rtiltrtя. t,ltiння. цiнгlс,lстi. illmi особис,гi
якостi:

21) rtолrунiкаrtiя - взасN,{озв'язок с},б'сктiв з \IeToK) IlередавtlI-IтIя iнфорrrаuiТ.
yзгодження,цiй. спiльноТ лiяльностi;

22) кредит СвропейськоТ кредитноi трансферFIо-накопи1I),ва,цьrIоI сtrстеltи (лалi кредит
СКТС) - одиниця вил,tiрювання обсягу навчальItого наванта)Iiення здоб\,вача вищоi освiти,
необхiдного для досягнення визначених (очirtуваtlliх) резr,-пьтатiв навчанFIя. обсяг одного
КРедиту СКТС становить 30 годин. НавантатtеI]Ilя одного нав.Iа*цьIIого рок\, становить. як
праtsиJо, 60 крелитiв СКТС;

2З) курсова робота - iнд1.1вiдri,I.l ьIIе зав.tзння. L]I]KoHi:tI{lIя яI(оI,о cIIpri\1()BalIIo на
сlрганiзацiю техItо.погi.lного tlроцсс} (ttаприклаl. rcxlti.t ll1 пiдготовкл,. заrбезпечення

фlнкчiонl,ваI{I{я" конт,ро;ь) та 1,правлiння ниNI (п;анr,вантrя. об,riк. ана;iз. регr,;Iовання):
24) кr,рсовиt"r rIpoeI(T - iплuвil1 a_ltbHe зав.,1анr{я I]llKoHaiHHr] якого lзi;Ittосиtься

здсбi,цьrлого д() пpOcKTHt,li'Ti-t пр[)сктIIо-коt]с],р\,ктtl1-1сько[.1ilt_It,нсlстi Цей BI{J, ltill]Lla,rbHc,li

роботи Nloilie вItJюt{аги елеl{енти tе\нi.Iнtiгtl ]I]вдання. есrtiзнi та технiчнi IlpOeKTIl.

розроблення робочоТ. ексttлyатацiйноТ. реrtс,lн,гtlilТ докуl\lен laItiT tоtцо. Виконаннll к\,рсового
пl]оект\I рсг_ца\lентусться вiдповiдtлrtN,lt] с,гt]ндijll]та]\I I.{ ]

25) лrагiстр - це освiтнiй ступillь. що здоб},васться на др\,гоьl1, piBHi вищоТ освiти та
rIрLlс}Iдж}сться tsиLIlI.IN{ HaBLIzL,IьHиN{ закладоNl y результатi r,сttiruного виконання здобчвачелt
вищоТ ocBiTlr вiдповiдноi ocBiTHboT програrIи. Стl,пillь шtаг,iстра здобувас,гься за ocBiTHbo-
професiйною або за освiтньо-науковою Ilрогра\Iою. Обсяг освiтньо-професiilно[ програrtи
пiдгот'овки rtагiстра cTaHoBLITb 90-120 кредитiв СКТС. обсяг ocBirHbo-Hat-KoBoj' проI,раг\lи -

120 крелитiв СКТС. Освi,гньо-l{а},кова програIlа rtагiстра обов'язltово вклIOriас дослir,tницьк},
(наукову) ко]\,{поненту обсягоr,t не N{енше 30 вiдсогrсiвl

26) ллетоличне забезпечеIlня HaBLIaJbHoT лисttлlпrir{I-1 - реIiоNtенлацiТ до сyпроводItення
НаВLIаЛЬНоi дiя-пьitостi сту,деtlта за Bcilta вt.lда]\Iti IIaBIla_ll bHll\ jаня]t,. що rtiстиrь. \ гt)\l\, .tttc.li

iнфорlrirчiк'l щодо засобiв та процел\,l]t.t KoHTpo-lbtltlx захr.lJiв. Тх (loplrri la злtiс,l,r.,- rtетодiв
розв'язання вправ. дitiереjI iнфорпrаuii:

27) rrо"rодшr.lй баltа-rавр - tle tlcBiTttbcl-tt1lodlcciйrrlit:i cT1,ltiHb. Ltlo ,здобr,васL,ься }la
lIoLlaTKoBorlv piBrri (короткопt1, urlK;i.1 BllttloТ ocBiTll i пtrlttcl.titt\ сться виll(и]\I tIL,IBLILI_пbHи\,I

:]акладоN{ у рез},льтатi услiшного вико}{аlння здобr"ваtllе\I Bl.jtlIOT ocBiTl.t освi,гньоТ-просресiйноТ
програNIи. обсяг яt<оi стаtlовить 90-120 крелитiв CK'l-C:

28) навчальна дисциплiна - сукупнiсть модулiв, що пiдлягае
29) навчальний елемент - мiнiмальна навчальна iнформачiя

значення (поняття, явища, вiдношення, алгоритми),
30) об'скт дiагностики компетентностi, опанування

гt iдс\,r.t KtlBO\I\ 1(он,гро,пк).

сашtосr iй ного сN,ILlс,цовоl,о

якI]х забезIlеч\,tоl-ься
на]]чацьною дисциплiною;

j1) об'скт дiяльностi - процеси. явишIа, т,ехнологiТ або (та) платерiа-пьнi об'сктtл на якi
спря\,Iована дiяльнiсть фахiвця (сl,б'скта дiяльностi). IIезалежно вiд фiзичгrоТ природLl об'скт
дiя.'tьностi N.,Iac певний гrерiол (чикл) iснуваtlня. якlлй rrере,itбачас е,гi1Illl: проект}Iвання
(розроб,пення). протягоN,I якого вирiш1,,lоться гll{таIjtIя Iцоло :забезltечення певIIих l:iого якосr,ей
1'а BJacTllBoc'leЙ. створення (вlrробнич,гва. впровад;кення). експл\,атilцiТ. Ilротягtl\l я]iоТ об'скт
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використовусться за призначеFIням; вiдновленtrя (репrонтУ. },лосконалення). яке пов ,lзане з

вiднов,ценняN,l властивостей якостi, пiдвищенняпt ефективttос,гi тощо; у,тилiзаrliТ та "цiквiдацiТ.

32) ocBiTHil:i прочес - це iнтелекту&.IьIIа" творча дiя.пьнiсть 1, сферi вrtщоТ освiти i

Liа},ки. що провалиться у виII{оN{у HaBLIil,]bHoNl\,зilKJlaдi (наl,ковiйr ycTaHclBi) чсрез сисl,е\l),

науково-\{етодиLIних i педагогi.tних заходi в та спря\,Iоl]ана Ila псрелаtI\,. засвосння.

ttри\IIIоiкення iвикористання знань. 1,rriнь r,а iHrttllx ко\1 llетенl,ностей 1,осiб якi навчаttlться.

а Talкoilt на форплу,ваI]ня гtlр\lонiйttсl розвI,Itlеноi сlссlбис,гсlс t i.

3З) освiтня (освi,t,ttьо-професiйllIа чI.1 ocBiTHbc,l-Haiy,KoBa) прогрtl\lа систе\IJ tlсlзiтttiх

ко\IпоtlенТiв гrа вiдпсlвiдношtl'рiвнi вltшtоТ ocBiтli i] \Ie)Iiax сгlеt{ili_пьностi. litcl вLiзtlаLIа(] в!t\,Iоги

.цо рiвня освir,и осiб. якi \Iо)к\,гь розtlоtIal,I,1.1 на}]tlаlItIя за tti*ю Ilpt)гllLt\l()fu). llt'}le.liK lIаt]tIа.,1ьLIи\

дисцип,пiгt iлогiчнl,послiдовнiсть Тх вLlвrlеIlFlя. Ki-,tbKicTb крсдитiв СКТС. необхi.(НtrХ Д-ЦЯ

виI1оIIання uici програ\II]. а TaKoIi cl.tiK),BaHi ре:]\,JIьтати навLIання (коrlпетентностi). яки}4l]

повинен оволодiти здобl,вач вiдповiдного стчпеня Blllltoi ocBiTrl:

34) освiтня дiяльнiсть - дiяльгliсть вишlих HalBLIlL,IbtIllx закладiв. що провilдиться з

N{етою забезпе.lення здобуття вищоi, пiсляjlип,цол.tнсlТ освiти i задовоJення iнших ocBiTHix

потреб здобувачiв виtцоi освiти та iнших осiб;
35) пiдсlrЛлковиЙ ItоFIтролЬ коN,IплексlIс оцiгlюваItтrя зап.-iановаllого рiвня

с форпл oBaHocTi дис циплi нарних коNlпетеIIтностеIi :

36) гrоточний конl,роль - оцiнкlвання зtlсвоснLlя ст},дентоj\{ нАвLIа-rIьного rtaTepia-r1, пi,t
LIac проведення а!,диторного LIавLILr]ьного зitня,гтя (опитr,rзаItня стr,дентiв на ,,tекItiях.

перевiрка та прийопt звiтiв з виконаIIня лаборагорttllх робi,r. тес-l,\,ваIIItя тоЩо):

37) rIрограN,Iа дисIlип,пiнtr - нор\,Iаl,иl]ний lсltrl,rteH l . щс) ви:]нача( ]цtiст н;-lв,L;t_пьноТ

дисцrrп.пiни вiдповiдIIо до ocBiTHboT tjрограN{Li. розроб,rясгься кафе:роrо. яка зttкРiп,пеttа

tlaKa::}o\1 peK0,()pa д,ця вик-паданrIя -ll]cцIt гt. tiHlt:

З8) резr,.ltьтttти нtlвчання (Закrэгt YKllaTHtl <<Пllсl вtttl11,осrзiт1 >) - сlк1 rittic,lb зIIань.

\,rtiHb. навичок, itlпlих коN,lпстеЁIтностей. ttaбr,Trtx оссlбоtо 1 гlрсlltесi I]aBLIall Iня зil I1eBHolO

t,lсвiтньо-професiйноlо. освiтltьо-на},ковою програ\Iою. якi rroittlta i-tенти(tiк\lватI]. кiльttiсно

оцiнити та вlrмiряти]
39) результати навrIання (Hauioнartbнa paNIKa ква-,riфiкачiri) Iiо\{пеl'ентIlосr'i (зtlанНЯ,

рсlзl,п,tiтlня, 1,rtiння, цiнностi, iншi особистi якостi). якi наб\'вас: та/абО ЗДаТНа

проде\,Iонструвати особа пiсля завершення навчанltrIl

'l0) робоча програN,Iа дlлсциtt.;tiilи - нор\,Iативнlrti док),N{ент. що розроблеllий на ocHoBi

програNlи дlлсциrt-lliъtи вiдповiдно до рi.lного навч:l-[ьLlого п.цан}, (r,tiстить розподi"п загalпьного
LIac),Ha засвOсння окреNIих навLIILцьних е-пе\lен,I,iв iпtолr"цiв за виJа\II1 навча-пьнt{х занять та

форr,tапrli навчання) ;

4l) спrостiйна робота - дiя-ltьttiсть сl\,ден,I а з вtltstIеIItlя FIавча.:IьlILlх eJc]\IeHTlB ],а

зrtiс-говrtх rtoдvriB. огIанчi]аIIня l]ап,llановtlнt.iх к()\{tlе,l,енl }]ос'гей" tзllКt'lНltННЯ irt.lrlBi.rt}'cLlbHll\

завдаIIь. пiдготовкrt до KoHTpo,lbH1-1x заходi в:

42) спецiалiзацiя складова сгlецiальностi. tцо вLl:]на!Iа€,I ься вLlши}I HaBLILцbHll},1

3aц-xajtoNI ta ttере,tбачас lrpo(li_rlbHr, сгtеttiiuliзtlваttr tlcBitttыl-tI;lo(ieciйH1, ,tи с,lсвi-гttьо-науков)

програNIу пiдго,говttи здобl,вачiв виrцоi та пiслядtlг1,1оrtIIо[ ocBiTI,1.

43) сrrецi;rльнiсть складова га;l,зi ,]HillIL. ,ltl ,IKOK] зjlil."tснtt,lс"гься гIрtlфесilirrа

гti.,tt отовка.
44) станларт вищоi освiти - це с)tt\,пtriсть вl{l\lог _(L] з_uiс,I'\ Tit рсз),льтатiв ocBiTttbor'

дiяльностi вищих навчL[ьних закладiв i HalrKoBltx },станов за Ko)ItHI.{Nt рiвнепl вищоТ освiти в

]\,1e)Itax KoiKHoT спецiа-цьностi ;

45) стандарт ocBiTHboT дiяльтrостi - це сук,чпнiсть п,tilлiмапьttих виN,{ог до кадроВоГО.

навчально-\Iетодичного. N{атерiально-технi.tного та iнtРорrrацiйного забе:зпе,lення освiтнього
процес), вищого навча,rьного зак,цалу й наl,ковоТ )iсганови;
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4б) 1,пriння - здатнiсть застосовувати знання лля t]иконання зав.цань га розв'язання
ЗаДаLI i пробrепr. Уr.tiння подiляються на когIIiтивнi (iнтелектl,ально-творчi) та практлтчнi (на
ocHoBi п,tаЙстерностi з використанняN{ rtетодiв. матерiалiв. iнструкчiй та iHcTpl,bteHTiB).

47) якiсть вищоТ освiти - piBeHb злобу,,rих особою знань. 1,пriHb. навlIчок. iнitтих
ltоN4петеFIтностей. що вiд6ýрджас ii коN,{петентнiсть вiдповiдно до стаiIдартiв вищоТ ocBiTlt.

5. по.}IIАLIЕtII{я

l]PK - Нацiональна paN,{Ka ква;iфirtашiГl:
' ЗК - :]aI,aJtbHi коN.,Iпетентностi:

ЗР - загirльIti рсз,п,ль"r,аl,и навt]ilнllя:
ПIt - про(lесiйrli ко\lпетентнос t i :за спсlliа_rьttiсткl:
ПР - rrрофесiйrri результатL{ навчаlння,
Н - ltорпtативний вид }Iавчацьноi дiяльнсtстi за спсl{iз_пьнiстtL):
В - вибiркова навLIальна дiяльнiсть:
ItP - курсова робота;
КП - кl,рсовий проект.

6. ПРоСlIЛIl

б.1 Загальна illфорпrацiя
Повна назва KBaпicPiKartiT -бакалаrзр з IlpirBa.
Тип дип,поNIч та обсяг програN{и - одllгtиt{нийi. 240 кредитiв Cli I С"
Вицllti HaBLIaJbHиlYl заклад - CxiдIlol,ttpai'HcbKrll:l нацiонаtьttий r,ttiBepcl.tTeT irreHi

Во;сlдипltlpa f{аля.
Перiол акрсrlитilцiТ - введеrtа в .tiltl lli_tKltзoNI l)ек,гора СIlУ ilr. В. fiа,rя }l9 129/97-01 вiл

<<27>>08.201 бр. ;"tcl к0 l > "ltипня 2021 р.
PiBeHb IIрограN{rI - Нацiс,lttir_,ILIIlt l]a\lliit KBa.ri(liKlilliii }'краirrи - 7 piBeHb,

6.2 NteTa ocBiTHbtlT прогр2rNtII
Мет,ою бака-rаврсьtсоi програ\,rL{ с освiтньо-професiйна ко\,{плексIIа пiдготовttа

квалi(liкованtлх фахiвцiв у сферi праtsа, з сI{сте\{ниNIи I еоре,гtJчниN{I] та прак l LlчниN{и
знанI{яN,lи, уьtiннялrи, навичка]\Iи у сферi права. здатIJих 1спiшно BIIKoH\rBaTlr професiiiнi
обов'язки за обраною спецiальнiстtо та проводI.1ти правIIиLrу дiяjrьнiсть. спря]чIовану на

}rlверllll(ення верховенства права та захист прав i свобо.ц ,IIодиlIи.
Н авчання завершусться ltва-пiфiкацi й rllrшr тестови\,I i спитоl,t..

б.3 XapaKTepIIc,r,trKa програ}IIr

Предпtетна область (га_пl,зь знань)- г&]\:]ь знань 08 кПраво>: cпetlia,rbHic гь
081 <<ГIраво>.

ClicTerttтi теоретLiLIFIi та гlраtt,гlл.tгli дtlс-ti.l;ltення r,сферi lIpatBit. ()cHtlBtla LIacTI.iHa

роботи дJя отримаIIня с,г),llеtJя ( 1 80 кре,,tитiв) прLtсt]яrIена с}орпr1 Bi;-tHHK) Ilро(lссiйних
прilвнIilltiх KolvlпeTetlTrtocTeli. З них. заtгапьнообов язковt1 скrtадова пiдготовки. яка
спряNlована на сРорлlування систе]\tнt)го cBiTot .lя_t) . ltHl_LцiTtI.1lItlгtl l а ,lогi.ltlсlго \,1Ilс_|lення.

Koп,tr"HiKaTrtBHI]x навичок та здобчття \Iовних ко\{lIе,геLl,гносr-еЙ (З9 кре:rитiв). I Iрак,гичtltl
ко\,IпонеtIта (i2 кредитiв) спря}{оваIlа на форпll,ваttllя _rпtiгlь 1,а tlрактичIIrlх IIавичок
правозастос},вання. здiЙснюеться ш,]яхоNI проход)Iiеllня виробнtr.rоТ практrlки. Вrтбiркова
час,гина роботи для отримання стyпеIrя (б0 крелитiв) присвяLIена форлrу-ванню професiйних
правничих компетентностеи.

Основний фокус програми та спецiалiзацii
висококваJIiфiкованих фахiвцiв у сферi TeopiT та практики права,

спецiальна. Пiдготовка
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Бака_iтавр з права отри\{ус lloBH\ rri;rTpиrlK1 в проuесi розви гк)/ здатнос.гей ,,lo
абстрактного. -цогiчного та кри-гиLIного N{I]слення; чл.tiння плаIl\,ватI]. сlргzittiзов\,ватlI i

контролюваги свою дiялыiiсть: систеN{IIих зIIань i розуrlirrь природи етичних стаttдартiв
правничоТ професiI.

Орiснтацiя програN{и - освiтttьо-професiйrlа з наго,:Iосо\I IIа практllчllv liоi\IпоIIенl,\,.
особливt,lстi та вiдпliнностi - N4irrtдисциплitlарна та багатопрофi;ьrrа пiдгоl,овrtа фахiвчiв з

ПРаВа. Бi"ПЬШа ЧаСТина часу гlрllсвяttена tРорпlr,ваIlI{ю rIрофесiйrrlлх (спеrtiа,цьнl.тх)
коN,IпетсIIТностей шляхо\{ органiзаuiТ навчаrIнЯ rta базi lОрrtдичlrоТ K,пilliKtr Tit к]риjilltlних
с,пl,тtб органiВ лtiсцевогО саN,Iовряд\,вання. оргаlliВ викоlIавчОТ в:Iадrl. Li,I.aKo)K \,с\,дах.
п р() к},ратур i. адво KaTr.,p i. н отар i а,гi TotlIo,

6.-l Здатlliс,I,Il до пpillleB.цilIIITYttilt!lIrI та II0да.lLIItOго Il1lt}чilIIIIя

6.1.1 Здатlriсть itо працев.tаlпт\,ваIlIIя

професiйне признаL{ення бакапаврiв з права вLIзначасться Iхнiми базовилttt правови\lи
знtlння\{I1. уrtiнняп,tи й нави.лках,{и дJlrl здiйсltентtя IоридиLlноТ дiя.;Iьнсlстi з rtе-l.ою реального
забезпечеНня верховенства права та справеДливогО гIравос},дДя r, нашit:l дерztllвi.

Пос:tди. якi Nto;'tie зайплатрt бака-павр з права. визrIаLIак)l,ься закоIlодLlt]ство\l УкраТни.
зокреN{а. Заitонами УкраIни кПро дер;кавItу слухtбл,>l. <<Про слу,;rtбу в оргаIlах rliсцевого
саN,Iовряд),вання), К.rасифiкаТороI\{ професiй та iгтшипtи нацiонапьнипtl.t норNlативно-
правовиN,{и актаN{и.

Бакалавр з права здатен заlYllта,гt.t посади дер;ItавItсli с,пl,жбtл катсгорiТ кВ>. гlсlсадtl
патронатIIоi'слl lrtби в -]ер)I(i.iвНих органах та i'x llпарi ri. прltкГИ(IНtr вик()II\ BIl llt зав. tання i

фl,нкrtiТ дер)ItавL{: IrрацIоl]а,гLt (laxiBIterl i, _{e|l;KaRtl1.1-\ IA KO\IvHa-,ll,HIIx tIiдприс:rtствах.
чсlановаХ 1.IИ оргаrriзаuiях: юрIIсконс\'JыОr\I к]р}.1.,1ичноI с;l,;tби Hil tliдttрttсrtствах
IIедерiкавIIоi форrли власностi.

6.1.2 Зда,l,нiсr,ь .rt0 It(r,lll.цьпIогtl II!tBti:tlttIrI
Бака-павР спецiа_,tьностi 08l кПравсl> 1\,Io)l(e ПроДОВih)'ВаТ И IliltsttанIIЯ ]а др}.ги\{

(rrагiстерсьrtиv) piBHebt виrцоТ освi,гl.t Cпet(ia_ltbllocTi 08l <<Правоll r-a iншиьtи сtlорiдненlrшtи
СпеЦiацьносtя\{и (програr,rадр),гого цик.lrv FQ-EHEA.7 рiвня EQF-LLL та 7 рiвня НРК).

б.5 Стлrль вIIкладаIIня

6.5.1 Iliдходll до вIIIIлilдаtIIIя .|,it rIавчаIlIIя.

Ст5,дентоtlентроване. проблеrIно-орiс,нтоване tIаt]Llання. iнiцiа,r ивне са\{огIавLIання.
осtlовний пiдхiд через практиLtнс KepiBttl.tцlBc,l. пiл.гриьtкr та коlIс\lль г\,ваlння з бок1
виклада.liв та освiтгtього середовиша(очнi. .цистаltцitlнi - форl,rrи" чати). вебirrари.
презентацii. IIаIlисання есе. рефератiв. cTal cii l,ощо. Лекцiiтн i K\,pcI.r. коtlсr,льтацiТ.
салtопiдготовка v бiб,пiотецi з викорI,tстаIIFlяNI iH(loprrartiйtto-ttortt.ItiKaцir-IHttx технсl--ttlгir-t та
oH-ital-:rH-pecуpciB. проеIiтIIа робота. KBil,,tit|liKattiйrri iспи 1,Il ,] ()сt]iтныl-прtl(lесiitнtli прtlгра11I].
H|,lt]LtilHHЯ tlepe:] вирtlбничr1 практиt(\,. \, l O\I\ .Il,tc;ti 1, I()ри.tи.lнiйr r<,,riнiцi <<PIl()BON()il.
СiеlIiнари та навчанr{я навиLiI(апr вiдповiдно до зага, lьltIL\ та про(iесiйtItrх кошIпетенr,ностей.

б.5.2 N'Iетодп olIillloBaHrlя.
Пропti;ltне оцiнювання шjIяхоN,I саN,lоперевiрItи рtlзвитку загаIьнIlх та сгtецiальних

ualвиtlок: форшrування оцiнки на ocHoBi резl,льта,гiв оtIiнк,lваtII1я на certiHapcbKttx (прак,ги,-tгtих)
заIIяттях, пiс;rя вивчення курсу усно та в пIlcb},{oBil"l форшлi. в форплi тест).вання. I]исьrtовi та
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IiОСднанi ,] \"снOк) ко\{IIонентою екзаNlени/з;utiкt.l " звit,lл tlptl пl]atк1,1.iк\,. псl-г(l,tний (1,снийr i

письr,tовиl.i) ttонтроль - конс:пекти caltocTiйltoi' tliдготовки до :}аIIять. прсзсrlтаuii. 1,cHi
вI'Iст\'пи. TecToBi завдання. контрольнi робоr и. irrливiдl,апьнi дос,цiднIIцьIti завдання"
ква,riфiкачiйнi iсгiити.

Атестацiя - ква*пiфiкацiйнi iспllти 1, тестовiй форьri. ВипчскIrа атестацiя здiйснюсться
ш,]яхо\,{ оцitltованням ступеню сфорrrоваr-rостi I(оN{пеl,ентностеЙ. Форпrа атестацiТ
пrlсьпtовtlti аr,естацiЙниЙ екзап,tен за (lахопt (l,ести i ситуачiЙтнi завдання або кошtп.rекснi
TecToBi квапiфiкачiЙнi завдалIня). Систе\{а тестових завдань сфорлrоваr{а ш.lяхо]\l оцiнюванrtя
цоiliного завJ.аIlIIя iix с5,купностi та охоп_-lюс Bci ,lrlicToBHi rto:r.li з ко\lп.lеl(с1 Jисltип.riн
tIавчаJьного план) пiдготовки бакалавра зi спецiа_пьносr,i 081 <<Право>.

б.6. Програлrнi копtпе,l-еtl,t,tlосl i бакал:rвра ,} права

6.6.1. .}агд.,lьlIi коNIIIе,t,ен,l,нос,гi бака.rirвра l] ItpaBil

Зага-lьнi ко\{петенI"ностi бакtt-паtвра з llpat]a - здатlIостi ло реа",riзаltiТ нав.tа_льIlих та
cc,ll tizutbHltx та праl]нtlLIих завдань.

N4iTKa загальнi компетентностi
зк1 Здатнiсть продеl{онструватL] базовi. ксlttцептча;lьн i знання д_-lя здiйснення

професirlrlоТ дiяльностi за спецiа,rьttiстк). вIi,цIоrIаIоIlи зIIаlItlя c},LlilcHLIx досягнеtlь в

га-тузi" з урахуванняN{ ризику вtlнl{кнеIIIIя техногеннI]х аварiЙr Й прrIродгllrх небезпеl<.
яtti п.лояtуть спрtlчинити налзtsичаЙнi ситуаuii T a trprrBecTи до несприят_r]tltзлtх нас-,tiдкiв
на об'сктах господарювання, а TaKo)Ii форп,tl,вання у ст},деIлтiв вiдповiда_пьностi за
особист_y та колективну безпеку.

зк2 Здатнiсть ло вирiшення професiriних завдань
ви\{ог шодо забезпе.lення безпекtI персона,1\,
надзвичайнrtх сl.tтуацiях.

з оOов язко}]и\{ урах\,вання\1 гаJ\:]еt]их
TtI зilхt{ст\, насе"ilення в неосзпсчIIих та

зкз Здатнiсть до абстраIiтного. Jtlгi.tttоI,о l,a критI.1LIIlого NlIlcjIcHHя. д() lttttriзr i cttH tезr.

зк4 Здатнiсть аналiз1, Tal l]икористttння теорiй. приttцtrпiв. r.tетолiв та псlIlять [сlорl{ко-
l,eopeTI.lLIH1.1x. I,аJ\,зсвих та спецiпlьнlJх lopl]дl]tIHLlx на\,к \ IIilвllaгtHi ,га rrрtlфесiiiнiй
дiя,Iьt tос,гi.

зк5 Златнiсть аtlалiзt, та оцitllоваlтня icTopl.lLIIIиx проrrесiв та вияв\, проб_lеrt розви,гк\,
к)"цьтури в YKpaTHi в Itoнl,eKc t i свропеiiсt коj' ta cBi t сlвtli icTopii та K\1.Ib l\ pl].

зкб Здатнiсть продемонструвати знання i розумiння предмета та характеру професiйноi
дiяльностi, природи етичних стандартiв та здатнiсть дiяти на Тх основ задля
адаптування у соuiальному та професiйному середовищi.

зк7 Здатнiсть до розумiння особистостi як суб'скта спiлкування, оволодiння системою
психологiчних знань та сучасних психотехнологiЙ, необхiдних для удосконалення
професiйноТ правничоi дiяльностi.

зк8 Здатнiсть спiлкуватися та спiвпрацювати з фахiвцями iнших галузей, здатнiсть до
формування власноi комунiкативноТ стратегii у професiйнiй сферi.

зк9 Здатнiсr'ь волсlдiння,герr,Iiно-iltlгiсtо (laxv Ta ItavKot]o-пpo(lecit:tHclKl JeIicI]Ko}o" lло
дОзво-гlя€] здiйснюватtl рiзнi t]I.lдI-{ \,cHoI,t) ctl i-цKvBatlttlt ,га пу,блiчних вис,гr,пiв
державIIоIо N{оtsою. к()рист\,ва,гlJся IIа\,ковою ,riTcpaT),polo. cк"rlaдal,tl конспекти. тези.
доповiдi, реферати. братlr учость 1 лtлсttiсiях.

зк10 Здатнiсть опр}ljlIолнювати cepejl фахiвчiв i гretPaxiBrtiB tорl.tдlt.Iну, iHc|opbrartiKl. iдеj'.
проблелли. рiшrсння т,а B_itztcItrtй досвi;t tз га;r,зi професiйноТ дiяrlыtостi.
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зк11 Здатнiсть до застос\,вання oclioBFILlx (laKTiB вLlникнення. розвtll-](\ 1а зпlitт

фi,lrосо(lських знаLIь BiJttotзi,,(гlc,li icT,tlpll,tItcli' .tоби. влliнгlя lIa.,laiBa11,1.1 xapilK l,ерис,г1.1к\,

фi,пософськи\,{ вLlенняI{ видатllлtх \,1l{cjIL] I,c-,liB лtlrItr.цого i сr,часttостi.
зк l2 Визначегtiс,гь i нirпо,пе1,1tивiст,ь L]10:Io IlосI,iJ,lt]JIених завдань i взяr,их обов'язкiв. вrtiлtгrя

працIоватt{ у кошлаItдi. здатнiсть до опаt{\,вання вида\{Li \,правлittських лiй r, просктi.
особливостях,Iи управлiння проектоу на рi:зних фазах iкиттсвого цrII(J},, розчrtiilня cl,Ti
tIлаI{yвання та п,tонiторингу проект\I,

зк13 Здатнiсть до усноТ та пl-tсьл,tовоi дi;lовоi rtопrl,нiкацiТ itlозеьtlIоtо \Iовою д;lя
спi"чкування у науковiй, професiйнiй та соцiа-,lьtlо-к1,,пьтl,рнiй сферах. во,цодiння
(iаховою терп,t iH ологiсю iнозелlною ]чтовою.

зк14 Здатнiсть збирати i аналiзувати iнформацiю з нацiональних i мiжнародних джерел,
оцiнювати iT достовiрнiстьо використання сучасних iнформацiйних технологiй i баз
даних,Iпtеrпеt-ресурсiв.

зк15 Здатнiс,ть застосуватлI iHHoBaцilitri пiдходt.l

розIIlllрювати ct}lepr B.lacHoi' кtt\IIIегсttтнсlс гi"

дiя"ltьностi.

для вирiшення професirirlих завдань.

1lсl,зроб-tя l 1.1 оII I,1]\Iit_пьн\ c,Ipt1l,el,iKl свосТ

зк16 ЗК l6. Здатнiс гь I{ав.IатIтся

лобро,tеснсlс t,i ,l,a застосов\,ваl }t

високirt piBttert автоноп,tностi та акадеьtiчноI
rrpclcpeciйlri. особлlсr,iснi яttосti j1.Iя забсзпечення

,з

6.6,2, Професiйнi компетентностi бакалавра з права
Професiйнi компетентностi бакалавра з права здатностi до реалiзаuiТ професiйних
обов'язкiв за видами дiяльностi (аналiтично-правотворча професiйна дiяльнiсть,
органiзацiйно-управлiнська професiйна дiяльнiсть тоrцо):

MiTKa Професiйнi (спецiальнi) компетентностi
пк1 Здатнiсть використання базових. фl,нлаrIентальнLIх та спеI\iапьних правових зttань та

розупriнь" стандар,riв правtrичоi професii. TeopiT, пригtцtлпiв. плеr,одiв Til поIIять
icTopTrKo-TeopeTиLItIIJx. гfuIузев1lх та спеl.tiа_:lьнllх K)pLtJиLIHlix IIi1\ к 1 HaB.taHHi Tl_t

професiйнiй лiяльностi.
пк2 Зда,гн сть здiЙснювати аналiз змiсту нормативно-правових aKTiB та Тх експертизу
Ilкз Здатttiсть опрацьов\,ватLt. крIJтичtIо BtlKt]ptIcToBvBLlTLI та тjl\,\1аtIL{-ги }, конкретIIих

/I(итl'сви\ си гrацiях норNIi,lтlIвIlо-llрllзовi Hoprttt. J.oKIpIlHa_tbHi .1/Iiepc. Il l,a

peKo\IeH.rlatIii гта-liеittних lIpaBo,]ticTocOl]tlllx IIpilK],IJK та прrtйлtirгlt Bijlttc,ltзi.:t}ic прilвове
рiluеttttя.

пк4 IJлtiння I,paN{oTLIo i t,o.tHo iРорпIt,,пItlваl t] ,l,i] BIlcjIOI],rIK)Bl,tTil сво[ tIо:зl-tIlii_ на_Iежл-ILIN.l

чItноNl обгрytIтовувати юриди,-ttti BиcIloBIiI]. прогlозицii. рскоr.tендацii.
пк5 Здатнiсть застосовувати у прак,гичнiй дiяльнос t i систеN,I}, знаIIь. Lltojlo засад,

принципiв та iнститутiв сучасних галlrзей нацiона-,tьного права.

пкб Здатнiсть здiйснювати правову допомогу у захистi прав i законних iHTepeciB
громадян з використанням мiжнародних стандартiв прав людини, права
Свропейського Союзу та прецедентноi практики Свропейського суду з прав людини.

пк7 Здатнiсть аlrацiтl.rчно оцiнювати правовy проблеп,tу,, прогIIозyватIJ пода-rьшиГr

розвр1']"ок подiЙ, булl,вати правовy \{оде.пь. робочу гiпотезl,дослiджr,ваноТ проблеrtи.
.N,Iоде-цюRатi] п,tоlttливi IIpaBoпop},tllvtt1.1i си г_чаuiТ. визнаLIа,l,tl засобtl дrIя ix
попереджеIIIIя.

пк8 Здаl,ttiсть дtl з;liriсttеI]ня проIlесyаLцLIIих юри.l{tlLIнllх;ti й та ск_llii,цеI-1IIя док1 tteHtiB. в

як1.1\ rtiстrlться прtiвова iнс|ор,rrаuiя" а TaIto)I( tIaBLltIKt{ ск_lilдаIIIIя проектiв
iндивiд),а,цьно-правових attTiB ]ilсI,ос\iвalIIIIя IIop\I пIrавl" iHtltttx юl]t,lдичtII]х
(проliес1 а.rьних) Jottr rleHTiB.
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пк9 Златнiсть до оrРорпl,пення правовоТ
iнфорirrаitiйних _r]исlа\. на\,коt]их,звiтах
розповсIод)tеtt Itя,

iнtРорпrашiТ ,га :]HaI{b !, статтях. тезах.
,го]]lо tзijlllовiлно Jо cvLIilcHltx виrtог та [х

пк10 Здаtнiс,гь до еd)ек,I,ивного в1.Iкоl]ис,I,tlння Ill]llt]ILtlltiB ta зэсобiв rte,,tiirltiT. адвсlкаtliI

пк1 1 Здатнiс t ь пl]оводи,ги ана;iз соцiа-,tьнt.tх. ексlгlсltli,лнl,iх_ lIpaBoB1.1x. гItl_ili,ll.t.tt-tих lIpc,llIeciB.

}'доскона:]Iовати N,lетоди та форN,Iи lopljдIltlIIOT лiя-ilьнtlс,гi. ви:зrtачаl,и покttзttrtкrt ii
peзy.ГlbTaTLtBHocTi з пода-цьши}{ обгрунтчванняrt напряrtкiв ) доскона-]ення
законодавства YKpaiHi.

пк12 I-1авички консультуванI]я з юрI]диLIних питань. зокреNlа. N,lояt,I]ивIlх способiв захист\,
прав та irlTepeciB клiснтiв, вiдтlовiдно дсt ви\{оI, rrрофесiйноi етики. FItulеI(ного

дотриN{ання HopN{ щодо нерозгоJошеIiIlя персонаJlьних даr{их та конфi_tенцiйноТ
iнфоршлацiТ.

пкlз Ведення дiапогу й аргупrентyвання пiд .1д. дItскr,сiй" переговорiв" сr,дових дебатiв.
пr,б,riчного виступу. а TaKo)I( здiйснеtttIя пропаганди праI]овLlх :]IIань професiliнiй
спi,цьнотi ,га шtlроко\,Iу :]ага-Iу. вклк)чаючи на\lково-гtрt,lсвiтнитIькi захоJtи з \{етою
поп\,ляризацiТ правовоi дiя,lьностi.

пк l4 Здатttiсть здiliсгtювати процес att;.lri,зr, правовоТ Jiя,lьItостi. дHtLliTll.tlto
виокре]\,I.lювати та оцiнкlвати правовi проблеrти rlicT дiяльrlостi. визнача,Iи tш,lяхи tJ

оп-г1.1irl iзацij'.

6.7. Програмнi результати навчання

MiTKa
IioN{ пе

тент
HocTi

MiTKa

рез},л ь

тату
HaBLIaH ня

Результати навчання за вимогами НРК

Загальнi
зк1 зрl здатнiсть продемонструвати базовi, фунламентальнi та спецiа,тьнi знання

та розумiння, включаючи знання сучасних досягнень в правовiй галузi, з

урахуванням ризику виникнення техногенних аварiй й природних
небезпек, якi MorKyTb спричинити надзвичайнi ситуачii та привести до
несприятливих наслiдкiв на об'сктах господарювання.

зк2 зр2 вrtiлtгtя вирiшr,ва,ги професil:lнi :завдаIlIIя з обов'язttовиNl \,раtх\,вilння\{
гat'цузевilх t]иN.{ог llltlдо ]абе,]ttе.tеttttя безпекll lIерс(_)на,I\,га зilх1.1сl,\,

насе-цеFIIIя в небезпе.iн и\,га надзви.tltй I tих сrrт\,аttiях.
зр 2.1 спро\{о}ltFIiс,гь нести Bi;tItclBijltutbHocTi за особис,г\,та Ko_IleK,lIlBt-I\ безпеку.

зкз зрз llроI]одитtI професiйн1 ;liяt"lьlIiс t t, Hi_l t,lcHclBi цirttticrtcl-rttl гrtваtIiйtllтх
\'становок. об'сктltвнtlго oriitllt,lBltHHя та крl]тLtLIIIого став_ilеtIItя до
рiзноманiтних явиIц. прочесiв. подiйr. використов\.юL{и 1,rriння
салtостiйного та творLIого N{ислення.

зк4 зр4 володiння та здатнiсть використовувати
поняття iсторико-теоретичних, галузевих
наук в навчаннi та професiйнiй дiяльностi.

TeopiT, принципи, методи та
та спецiа,rьних юридичних

зр 4.1 квалiфiковане використання юридичного
правових проблем на пiдставi вивчення
верховенства принципу захисту прав,
людини.

iнструментарiю при вирiшеннi
та аналiзу стану забезпечення
свобод i законних iHTepeciB

зр 4.2 впtiнt-lя збtiрати правовi ,r[)I{ере_па. прово.цити ix,,{ot<tptlHt],IbHe l,_:l\,\Iачення.
зовнi шгtс та BHy,Tpi шI Ic реценз\,вt1I IIlя.
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зр 4.3 Вх,IlННЯ Та }{аВИЧкИ ВИкорI{сТоВ\IВаТИ }'

I{ор]I{ативI,Iо-правовi акти yKpa[Hr.l -га

правозастосовчлIх (закоlIод:tв.tltх. с},довtlх.
практLIк у га-п\iзi }OpIlдIlLIHoi ocBiTtl Tal гIi,l\,кtL

проt}lесiйrнiй дiя,цьнсlсr,i

рекопlендаlliТ нtl-пежних
правоохороннl{х "гощо)

зк5 зр5 вьIiння ана-цiз\,ваr,и icтopl.t.tHi тa кr,-ilы,r,рIIi прошссiл в }'краТгti в кон,геliстi
свропейсьttоi,га свi"го воТ icTopiT та к\,Jьт\,ри.

зр 5.1 надаваIIIIя виtIсрпtillоI об'ск,r ttBttcri iсторичtiоТ характсристLlки
державни \l. r Iо-п iт,и.ttlи\l та гро\Iilдськl.tlt дiя чаrt У KpaTl r и.

зкб зрб здiйснювати професiйну лiяльнiсть у соцiальнiй взаемодiТ, що заснована
на гуманiстичних i етичних засадах, приймати рiшення щодо планування
та органiзацiТ певних видiв професiйноi дiяльностi, брати на себе
вiдповiда-гtьнiсть за результати роботи.

зр 6.1 нести професiйну вiдповiдальнiсть за прийнятi правовi рiшення, у тому
числi у непередбачуваних умовах.

зк7 зр7 володlння системою психологlчних знань та сучасних психотехнологlи,
необхiдних для удосконалення професiйноi правничоi дiяльностi.

зк8 зр8 дотриNIуватt.lся Hop\t ctti.ltKvBaHHя \, гrроt|lесiritril"l взаr лtо,.liТ -з Kt,l.tet-ar.tи.

керiвt-lицтвtlлI. tiavKoBoIo. tlcBiTHbc,llt,l ctti_rtbttoTtlttl та вr,tiти форп,rl,вати
власн\, кoшtyHiKar,иBII\, стратегitо r, просЬесiйнiй cdlepi.

зк9 зр9 во,цодi,t,и та викорllстов\,вати c\,,laicH\r професiйrr1, тсрлtiно.,lогiю та
на\ Iiово-гlро(lесiйlr1 ,leKcI{K\ прI.I K()\I\ нir,.ацii з фахiвuяrilt-}ориста\lи r cix
ceKr-opiB нацiональгtоТ Tzi cBiToBtll'eKL)H(l\liKlI lil c\}li;t;Itrtx професiй. у,

том), LIис.цi навички пуб.riчttllх висr,l,ttiв дер/riавtIоIо \IoBOIo. скJадаr{ня
конспеttтiв, напI]сання те:]. доповiдi. реферагiв. вrtiння },частi },

дискусiях.
зк 10 зр 10 навички оприлюднення серед фахiвцiв i нефахiвцiв юридичноi

iнформацii, iдей, проблем, рiшень та власного лосвiду в галузi
професiйноi дiяльностi.

зк 11 зр 11 вмiння до логiчного пояснювання внутрiшнiх зв'язкiв мiж основними
напрямками фiлософii та застосування основних фактiв виникнення,
,розвитку та змiн фiлософських знань вiдповiдно iсторичноТ доби.

зр 11.1 вr,tiння надавати ххрактеристlIк\, фi'iосо(lсьrtипt вtIе[II{яNl видатнI]х
п.л ис,цител i в N,I I-I t{},J о го i сr,час tl clcTi.

зк 12 зр 12 вмiння ефективно працювати у командi.
зр 12.1 здатtriсть опанyвання ви;rlа\ILl \llраt].цiгlськltх дiйr в rrpoeKri.

особ_лlrвостяr.,ttr 1,прав. lilIllя пpt)cKl(rNI Iti1 рi,зних (lазах )I([.lттсв()г() цик,п\,
та tlозчшtiння сл,,гi II_1aH\ lзi}]ня tu rttltliгоl]tlIlг\: llDоект\.

зк 1з зр 13 використовувати навички усно1 та
мовою, аналiзуючи тексти фаховоТ
iншомовнi iнформацiйнi джерела.

пtlсьr,tовоi KortуHiKattiT iнозеr.tною
HalIpaFj-leHtlcti: вrliння ttepeK. Ial.lal и

зк 14 зр 14 вr,titlня та навичкLI збор1, та анапiзу iнtРоршrаuii. що rцiститься 1, сl.часнili
нацiонапыIих та пti;ttttttрсlдних д)l(ере,lах. iнtРорп,Iацiйtlих базах даних
тощо" та використовyвати 1Т у на,чковiй. практичнili та ocBiTHir:i

дiяльностi.
зк 15 зр 15 вмiння застосувати iнновацiйнi пiдхо ди для вирiшення професiйних

завдань та постiйного пiдвишення свосi конкурентоспроможностi,
зIi 16 зр 16 навички навчання з високим piBHeM aBToHoMHocTi та

доброчесностi та використання свосi професiйноТ
особистiсних якостей для конкурентного позицiонування
юридичноТ освiти, науки та практики у сучасному cBiToBoMy

акадеrt i.lt loI

дiя;lьнсlст,i.
вir,.l rtзняноТ

просr,орi.
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Професiйнi (спецiальнi)
llК 1 пр1 здатнiсть продемонструвати розумiння природи i призначення права,

його доктрини i принципiв, стандартiв правничоТ професiТ,
закономiрностей та ефективностi функцiонування права й здiйснення
юридичноТ дiяльностi.

пр 1.1 KBzur iф i KoBaLIe BI,I Kop1.1cTaI I IIя к)ри. ttl ч н oI,o

правових проблепt tla пiдставi вив.tсгtня
верховеFIства прIl н цLIп), :]ах LlcT}, прав.
лIод}Iни.

ittcTpvrleH l apito гtрtl BttpitIteHrii
та itна_пiзr, стан\, з:tбезпе.tення
свооол l закоII}iих lHTepeclB

гIр 1.2 визнача1,1.1 Ttl застосоtjvl]атll ocHoBHi tt-lptt.,цlt.tHi поня,г,гlt Ёl категорii.
(lорп,tr".гlк-lвати проблеrtlt" Llto стос\"ю l ься пр:tвово[ сфери та
обrрунтовувати topl tдtt.tн i Bl l с tl о вк lI. пропозl.tцiТ. рекоrtендацiТ.

пк2 пр2 вмiння збирати правовi джерела, проводити Тх доктринальне тлумачення,
зовнiшнс та внутрiшне рецензування.

пр 2.1 вмiння здiйснювати аналiз змiсту нормативно-правових aKTiB та
проводити правову експертизу.

пкз прз вллiння та навичIш опрацювання та критиLIного викорi]стання у
професiйнiй дiяльностi норN{атив}lо-правоI]их aKTiB Украiни та

реколrендачiri нале)кIiих правозас,госовtlI1\ (,закоIIоJаI]чих. с},,доIзих.
правоохоронних тощсl) практик.

пр 3.1 впriння застос}Iвання загaL:Iьних tsll\lог правовоi нор\Iи до конкретноI
я<иттсвоi сrt,гr,аt tit'Itj.lя\(jN1 tl1lttйня t t,я tзiJttсlвiдного 1эitttегtгtя

пк4 пр4 впtiltгlя граrlотrlогсl i тоrlнOго (lорьlr,;Iювання
гlозлtцiлi. на-lе)tIIи\I LII]HoNI обгрl,нтовl,вання
прогtозиtt,i й. реколlен.цаr ti ii

та в}iс.-Iов_lIовatlIня c]]ol

It)рlI_]иtlни\ BIlclI()BKiB.

пк5 пр5 уrtiння застос},ватLI TeopeтIlttHi :зttання 1, сферi права
вирirпення ,га 

розв'язанлtя професiйlIих завдань.
гаран,гуваIIIIя. утi]ерд)tеIItlя i захист прав,гIюдл1IIи.
оновлення законодавства ,га прL{велення його },

с,вропейських cTaH_fapTi в.

д.lя оптLl\ILпьного
спряN{ованих на
зокреN{а. ш,Iяхо\{
вiдповiдгliсть до

пр 5.1 системно застосовувати знання засад, принципiв та iнститутiв
конституцiйного lтрава, цивiльного i цивiльного процесуального права,
кримiна_пьного та кримiнального процесуального права, господарського
та господарського процесуаJтьного права, тощо в практичнiй професiйнiй
дiяльностi.

пр 5.2 ,з-iiйснення псвItог() l(оN{п,iiекс\

лiй" ttов'язанIjх :з Bl.tpiItteHHяl.t

вrtiння ведення к)ридI]LIноТ спраtви. як
процесуапьнI{х IоридиLIно :]I{ач\,iI{Ilх

конкрстIIоТ жl,tттс:воТ сrrтl,ацii.
пIt 6 прб Fio. I()fiTи la lJиK()l)l1cI()l-t_\ lllt ги ]llзння rli;ltttltpo.tHltx crltlI.tapliB lll]aB

,ПIоJlИНI,1. Права €-'Bptlttctict,tttlt,tl ('окlзr l,a прецедеrt гtIоi прtiкl,икrl
€iвропейtського с),д), з прав ,lIодини з \IeToIo забезгtсчення принципiв
людськот гiлностi. спра|]еj1.1ивос l i. нt-\,перед;ttеtlс,lстi.

пр 6.1 здiйснювати правову допомогу у захистi прав i законних iHTepeciB
громадян з використанням мirкнародних стандартiв прав людини, права
европейського Союзу та прецедентноТ практики Свропейського суду з
прав людини.

пк7 пр7 IpyHToBHe розумiння предметноi областi та правничоi професiТ.

пр 7.1 використовувати сучаснi iнтернет-технологiТ, правовi бази даних в
професiйноТ правничiй дiяльностi.
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пр ].2 аналiтично оцiнювати 'та будувати правову
аналiз правових наслiдкiв законодавчих змiн
шодо ix врахування при проведеннi дiяльностi.

проOлему, здlиснювати
та виробляти пропозицii

пр 7.3 прогнозувати подальший розвиток подiй, моделювати можливi
правопорушуточi ситуацii, визначати засоби для Тх попередження

пр 7.4 п"цаItувати та реа_пiзов!,вати про(lесiйн\," IIa!,Koi]y та clcBiTtTto дiя_-tt,ttiсгь на
ocHoBi норN.Iативr{о-правоtsих attTiB YKlraTrllt.

пк8 пр8 вr,titttlя здiйснення IIpoltecva,lbllI]x к)рllдtlLIних .liir та практичгti навичl(l.i
ск-паj(аннrI ttpoeKliB дottt,rteHl it]. L] яких пtiстttться правова iнфорrrачiя. а
такс))к IIавичкI,i ск.ца.цання проектiв ilrдивiдча,ltьно-прtlвових aKTiB
tacToc\ ваIIllя Ilop\l пгllRil. iltшlttx I()ги]lltlIIll\ (пlrоllgq., "-tbHttx )

f()Ii\\leHliB. toKpe\IJ. Il()lllРia. IbHlI\.t()|i\\1cIlI'B. tаяв. Il()з()IJнl|\,tilяв.
pittTeHb суду тошо.

пк9 пр9 використовуI]атtl с\,часнi iH(loprrauiйtli та коьtl,нiкативгli гехttолtlгii при
спiлкуванtIi. обr,riнi iнфорrrачiсrо" зборi. анаliзi. обробчi. iнтерпрегаuii
д)i(ерел.

пр 9.1 ква-пiфiковано викорrlстов\,ватI.1 правову iнфорлrачirо та зllання.
здiйснювати пiдготовк1, iх до оприлюднення 1 фахових вiт.tизняних
виданнях, у виданнях. якi входять ло rлiлtнародних наукоNIеl]ричних баз
(cTaTTi. плонограtРii. iнфорллаr1iliнi Jисти. IIа\ ково-Nlето.:Iи,tнi

реко\lенJацii. звi ги,l ощо).
пк 10 пр 10 ефективно використов}rвати принttиI]tl -га засобlr r,rедiацiТ. адвокацiТ та

вп,tiти пlэиптi рювати стоl]они lз ll llo l l]"rIe;Ii н l l \I и i HTepeca_rt l t.

Illi 1 1 гIр 11 проводити alнalJlз соцlilJьIIо-еliоtIо\IlчIIих гlроцссlв \ прttвово\I\ прос,горl
з викорI-1с,ганняi\l с\,чtlсIII]\ lteTo,,tiB \Iоде,r1l9зr,ra," та прогноз\,вання.
l]lJ:]I]ilчаl,и ,I a зalсl-осов\ l]ilI1.1 ct.Ic,I e\I\ peз\_lb]aILlBHt.]x lIoKaзHt.tKiB
'ta'JIIi,ttIcIIи\ tlpolteciB. llit\ Kt)l]() 1r,lгllr IIl()B\ Bll lи rlIlTll\li,LIbIli ш.-tя\ll

розвитку ycix ceKTopiB нацiона-пьноI eKoHortiKrt вiдпсlвiднtl до
стратегiчних завдань дерхiави та свiтових ,t егt,l(енцiй з пода*rlьши\{
обrрунту,ванняN,{ lлапряrrкiв \,д()ско]I|t,lсння заl(онодавствLi YKpaTHi.

пк 12 пр 12 консультування з юридичних питань, зокрема, мо}кливих способiв
захисту прав та iHTepeciB клiснтiв, вiдповiдно до вимог професiйноТ
етики, наJIежного дотримання норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфiденцiйнот iнформацii.

пк 13 пр 13 спiлкчвання в
громадськiстю
дiяльностi.

дiалоговолtч peжlrlti з просРесiйною спiльнотокl та
в гrевнiй г:r,,rу,зi Hlt5,KoBoi' або професiriноi правtлt.lчоi

пр 1 з.1 здатнiсть IIрезе}Iтчвати pe:]\JIt, l,at,l.t свсlс:Т дiя_пьнсlсli" зoKpeNIir. свсliх
дос;liдлtеltь IIа Ilavкoвllx. Ila\IKoBo-пpLlIiTI]tlHrtx коItсРсренuiях. сеплirIарах.
практиLIно використов\/вати r,,KpaTltcbKr. iнозепtнr, NloB\/ r. професiirнiй
дiяльностi.

пр 1з.2 здатнiс t,b розповск),i{)IiеIlня l-а llpOlli,ll aII.rttl прalвовI]х :]нань,

пр 1з.з п.I]аl1),вати та реапiзовчвати професiйну, лiя,rьttiсть на пiдставi
норNlативirо-правовtIх aKтiB УкраТнлl га eTtlLI}I1,1x стандарr,iв правничоТ
професiТ.

пк 14 пр 14 усвiдош,tлювати та виrIвляти складнi практичlii аспект]I пllавовоi'
дiяльнос-гi.

14.1пр формулювати професiйну (наукову, освiтню або практичну) проблему з
огляду на цiннiснi орiентири сучасного техногенного суспiльства та
необхiднiсть усталеностi та стабiльностi нацiональноi економiки,
пiдсилення ii здатностi до саморозвитку i прогресу.
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пр 14.2 анfu:liзчвати. тл\r\,IаrILI,ги ,га e(l)cKTLIB}lo засl,осов},в|tти LIинне закоt{одавство
в аспеItтi свроiнтеграцiirних п роцесiв.

l4.зпр застосовувати вимоги
шляхом прийняття
рiшення

правовоi норми до конкретноТ
вiдповiдного неупередх(еного

життсвоi ситуачii
i мотивованого

пр l4.4 форплулювати та надаI]ати обгру,нту,вання iориrlичних BltcHoBKiB.
пропозицiй. рекоп,tеtlдацiй. яtti спряr,tованi на гарillIт\,вi.llIIIя. \,тверд)(ення
i захист прав -пюдини.

пр 14.5
удосконалювати методи та форми здiйснення юридичноТ дiяльностi.

7. вимоги до попЕрЕднього рIвня освIти здоБувАчIв виtlцоi
освIти

Особа мае право здобувати ступiнь бакалавра за умови наявностi в неТ повноТ
загальноi середньоТ освiти або освiти на ocHoBi освiтньо-квалiфiкаuiйного рiвня молодшого
спецiалiста за iншою спецiальнiстю (напрямом пiдготовки). За умови, що попереднiй piBeHb
отримано в iншiй краiнi, необхiдна нострифiкацiя.

8. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДIЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА
ВИБIРКОВОIО ЧАСТИНАМИ

Обсяг ocBiTHboi програми становить 240 кредитiв СКТС. Нормативна частина
програми становить 180 кредитiв СКТС (]5 %). Обсяг вибiрковоТ частини - 60 кредитiв
СКТС (25 %),(у програмi представлено Блок l, Блок 2, Блок З, Блок 4 дисциплiн вiльного
вибору здобувача вищоi освiти).

9. РОЗПОДIЛ РЕЗУЛЪТАТIВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОi
ДIЯЛЬНОСТI

9.1 Нормативний цикл професiйноi пiдготовки

9.1.1. ЗагальнiI,aJIь'H JIь,l,itт,и навчання

MiTKa Загальнi результати навчання за вимогами НРК

наl:irtенування
HaBlIallbI I их _1исци гtлi н,

практllк, i нди вiдyа-rьних
завдань

зр1 Здатrтiсть продеN,{онстр,чвати базовi.
с'Рундап,tентапьнi та спеrtiапьtli знаннrl ,га

розl,п,tittня. вк-цIоLiаIоLlи знання c},LlacHllx
досягнень в правовiri га:lузi. з yрах\,iзання\I

ризllк\, ви]lикнення техноI,енних аrзарiй й

природних llебезпеti. якi N.{o)I(\,Tb сприtлt{IILiтl]
надзвll.tаtйнi сиr,л,ацii та Itplll]ccTl] .1о

неспрIJя,l,JIивt-Iх нас. riдкiв lla сlб'ск tttx
господарюванllя.

Збереження життя та здоров'я
людини (БЖД i ООП, Екологiя)
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зр2 Впriння вирiшr,вати проtРесiйrri завдаt{tIя :]

обов'язковиr,т vpax),BatIIIrlNI гaLп\,зевI]х вLl\Iог

щоло забезпе.tення безttеки персоl{аJ}, l-a з|lх1.1с,г!,

IIасе.iIеr{ня в небезпеLIних та надзви,I:tiiнrtх
ситl,ацiяlх.

Збере;tiення )I(Ll,Iтя та :здсlров'я

-lю.]tlrIll (БЖД i ООП. ГJко.irоt-iя)

зр 2.1 Спроп.tоlкнiсть HecTIl вiдповiда,пьllостi зil
особисту- та ко,lективну безпеку.

Збереження життя та здоров'я
людини (БЖД i ООП, Екологiя)

зрз Проводити професiйну лiяльнiсть на ocHoBi
rliннiсгtо-п,tотивацiйних ус tановок. об'скlиRного
оцiлttовання та критлlчного ставленIIя до

рiзнопrанiтних явиtц. прсlttесiв. по.лili.
використовуючи уrtiння caшtocTit"lHclI,o Tat

творчо го N,{i{c,:leH ня.

Фiлософiя (Фiлософiя, Основи
логiчного мислення)

зр4 IJолодiнгtя,та здатtliсть вI.Iкор1,Iстов\,ва,ги TetlpiT.

принципи. N.{етодIl та пOняття ic-I,oprtKo-

теоре,гиLIнLIх. га,ц\,зевих та clleцiiLtt,ttttx
юридl1LIIIIjх Hilyк в навчitннi га rrрофссiйrriri

дiяльностi,

lсторiя YKpaTrttt i 1,краТнськоi
li},.цьт},рri

зр 4.1 Квалiфiковане використання юридичного
iнструментарiю при вирiшеннi правових
проблем на пiдставi вивчення та аналiзу стану
забезпечення верховенства принципу захисту
прав, свобод i законних iHTepeciB людини.

Украiнська NIoBa (за rrроiРесiйниrr
сшряшtчванняпl)

зр 4.2 Вмiння збирати правовi джерела, проводити iх
доктринальне тлумачення, зовнiшнс та
внутрiшнс рецензування.

УкраТнська ]\1ова (за професi й ниlt
сttряп,луванняп,t )

зр 4.3 Вп,tiння ,l,a навиLIк}t виliорl.lсl,ов\ l]a 1,1.1 },

rrрофесiiiнiri дiяльtttlстi нор\lilтIIвlIо-правrэвi
акти УкраТни та pertclrteHдarlii наJе)Iiних
правозастосо t]Ll ttx ( зако н о.tавчt lх. с) .ltcl Btlx.
прitвоо\ороннlI\ тощо) пlrltктик } tlt_rr li
юридиLIноi освiти та науки.

УкраТнська \lol]it (,заr rrрофесi й н ишr

с пря\l}, t]LlI I I IяNI.)

зр5 Вr,riння аналiзува,ги iсторичнi ,Ia Kr _lbTr рн i

гIроцссLI в YKpailri в KoHTeKcTi свропеt"tсьttоТ Tzl

свiтовоi icTopiT та культури.

Iсторiя УкраТни i y,rtpaiHcbKoT

K}IJlbT,vpLr

зр 5.1 Надавання вичерпаноТ об'ективноi iсторичноТ
характеристики державним, полiтичним та
громадським дiячам Украiни.

Iсторiя Украiни i украiнськоТ
культури

зрб Здiйснювати професiйну лiяльнiс t,b \, соцiа-пьнiл"l

взасмlодiТ. що засI{оваIIа lla гуr.,tанiстичlrtlх i

етичних засадах. прtlйшtати рitllенняt щодо
пJанyвання -га органiзаrtiТ певнrtх Bl.t;IiB

професir"lноf дiя-пьltостi. браiтrt IIа себе
вiдгtовiда;ьнiсть за резyльтати робо ги.

Yl t раtвл i нн я Il роек,га\I t.{

l Iсrtхо.-lr_lгiя .-1i.lоBt,lо спi.rкi вання

зр 6.1 I"IecTll професi iirrv rзiдttовilа,,tьl t iс,гь,за lt 1-1tl iiltlt,I i

правовi рiшtення" ), 1-oN1\, чttс.ri }

непеDеjIбаLlyваних yмовах.

У tt 1laB,rI itt tlя I l poeKTa\I }]

l lcltxtl.ttlt'iя Ji-lttlr()l о спi.lк\ IJilння
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зр7 Володiння систе\{ою психо.цогi,лнltх :]наIIь l,а

с}LIасних псI]хотехI"tо,цогiй. необхiJllих д-lя

}lдосконt]_]Iення просРесil.iirоi правн ll,toT

дiяt,itьгtостi.

I [сltхо-погiя лi:tовtlго спi;кr,ванttя

зр8 fiотрилtу,ват1.1ся FIopN.l спi.ltlt\,вання l rtpo(lcciijrriii
взасп,rо:tii з ко-пегаN{и, ttерiвництвоNl. HaуKot]OIo.

ocBiTHboio спiльнотою та BrtiTTT форrrl,вати
власну KoTvtyHiKaTиBH\, стратегiю l прос]lесiйнiri

сферi.

Украiнська мова (за професiйним
спрямуванням)
Психологiя дiлового спiлкування

зр9 Володiти та використовувати сучасну
професiйну термiнологiю та науково-професiйну
лексику при комунiкацiТ з фахiвцями-юристами
ycix ceKTopiB нацiональноi та cBiToBoT економiки
та сумiжних професiй, у тому числi навички
публiчних виступiв державною мовою,
складання конспектiв, написання тез, доповiдi,
рефератiв, вмiння участi у лискусiях.

УкраТнська },1ова (за професiйнипr

спряlьrl,ванняrt)

зр 10 Навички опри-r]IоднеIIl{я серед tPaxiBrtiB i

нефахiвLtiв IоридичноТ iнфорrrаuii. iдей. проб"леrl-

рiшtетlь та вJасного досвiд\, в га-lr,зi rl;lcl(leciйrroT

дiяльностi.

УкраТнська \,1ова (за просРесiйtttlrt
с пряrtl,ванняrt )

зр 11 Вмiння до логiчного пояснювання внутрiшнiх
зв'язкiв мiж основними напрямками фiлософiТ та
застосування основних фактiв виникнення,

розвитку та змiн фiлософських знань вiдповiдно
iсторичноТ доби.

Фi;ософiя (Фi,пософiя. Основи
;tогiчногtl rl ис.ltення )

зр 11,1 Вмittttя надавати характеристику фi.rософськиrr
вчення\{ вида,гних мислителiв \{ину-rIого i

сr,,,часностi.

Фi-пософiя (Фirософiя. Основlr
-цогiчного lчt исrення )

зр 12 Вмiння ефективно працювати у командi. У п раrзr i н н я п p(_,)eKTa\.,l l.t

Психо,rогiя дi-цового спi,пкчваttttя

зр 12.1 Здатнiсть опануван}Iя видаN,Iи \,прав-пiнськt,lх,,tiй
в проектi. особливостялtтt 1,пр;.lв.riнttя проектоNl

на рiзних (lазах 7Ii1.Iтт(]вого ц}lli-l\ Ia I]o,]\ rtittня

cy,Ti ttлаltl ванi{я lа \I()Hi lOpItHl \ пр()ект}: _

YrtpaB"r iння I tроек,гаN,lи

зр 13 Використовувати навички усноТ та письмовоТ
комунiкацiТ iноземною мовою, аналiзуючи
тексти фаховоi направленостi; вмiння
перекладати iншомовнi iнформацiйнi джерела,

Iно:зеlчlна r,toBa

зр 14 Вмiння та навички збору та ана"тiзу iнформаuii,
що мiститься у сучаснiй нацiональних та
мiжнародних джерелах, iнформачiйних базах

даних тощо, та використовувати ir у науковiй,
практичнiй та освiтнiй дiяльностi.

KoltI I' rотерн i irrфорr,Iацiirir i

технологiт

зр 15 Вмiння застосувати iнновацiйнi пiдходи для
вирiшення професiйних завдань та постiйного
пiдвиrцення свосi конкурентоспроможностi.

Управ:i ння проектаN,{и

Псttхtl_lогiя _ [i.-lUFt()гL) cIti.rKr ваttня
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зр 16 Нави.tки навчаIIня з високtj\l piBHc,rl

автоноNIнос,гi та акадеьti.лноТ доброчеснtlс,тi та
використання свосТ проtРесiйrrоТ дiя"tьtttlстi.
особlrс,гiсних якостей для коIIкчрентногс)
позицiонування вiт.lttзняttоТ юрlrдllчноi ocBiTil.
на\ ки Tal IIрак г1.1кtl \ сучасно\I}l cBi,l,t,lBoirtr

Управ-п i ння проекта\{и
Пси хо.rогiя . (i. lов,lго сп i.l ltr BaI,I l lя

ttpocTolэi.

9.|.2, Компетентностi професiйноТ дiяльностi
Професiйнi (спечiальнi) результати навчання - обов'язковi та вибiрковi.

MiTKa Професiйнi результати навчання I-Ia il rt енува rlня
навt|а-п ьн t,lx лt.,tсцtt пл i н,

практl] к, i HдttB i.цva:t ьн их
завjlа н ь

пр1 Здатнiсть продемонструвати розумiння
природи i призначення права, його

доктрини i принципiв, стандартiв правничоi
професiТ, закономiрностей та ефективностi

функцiонування права й здiйснення
юридичноТ дiяльностi.

Iсторiя держави i права
Теорiя дсрiliавll i права
Основи цивi"tьного риNlського
lIpaBa
С]}дtlва ри],орика
Cr.ttlBi la lllrilB()()\t)Il()llHi ()I1гаllll

УкDа[tlи
til, 1.1 KBa;l iф iKoBi,rHe B1.1KopllcTal{ ня top t]дI,i IIно го

iнстр\пtен,гарiIсl lIpLI вирiIшеtlнi IlpaвoI]t]x

проб,пеш,t на пiдставi вивчення TiI ана,лiзу,

стану забезпе.lел,IIIя верховенства принцип\l

захисту прав, свобод i законних iHTepeciB

людини.

Теорiя :lepiliiiBll i праrва

Конс,гитr,tli й не право YKpaTHrl

Сl,ловi та правоохсlрсlннi органtl
УкраТни
Кришti на,пьне I lроцесчаJьне IIраво

Ilивirьrlе процесчаль}Iе IIраво

Констит,ччiйне прочесуальне право
Госгtодарське праRо та
господарське процес},аJьне право
АлплiнiстраI IIBHе право та
ад:r,ti н iстрltти 1]не проI lесча,I ьне
IlpaBo

пр 1.2 Визна.lати та застосов\,вати octtoBHi
Iориди.лнi поняття й категорiТ. сРорпr1,-пrова,гtl

проб;ешtll. що стос)Iоться прав(lвоТ сtРери та

обгругtтсlв},ва1-1.1 юри.,ltt,ltti висIlоt]l{и.

пропсlзи t цiТ. peKollct tдацiТ.

Теорiя .rtep)(al]1,1 i права
Когtст1.1т\ LiiйtIe правсl YKpaiHri
Кришl iна,пьне га кри\t iна--lьгlо-

вt,lконalвче ItpaBo
'I'рl,rове право
l {ltBi;tblle та сirtейне гIраво

Kpttrr iHa-rblie I tроцес\,альне IlpilBo
I {ивi.пьне процес)-.L]ьItе право
Мiжтлародtне право
Itонсr,и,гyцiйне гrроuес}rаjlьI]е право
Право соцiit цьного забсзпе,tеtlttя
Адпriтriстративне праI]о та
адп,ri н iстративне IIроцес\,альне
право
Господарське право та
госI Io,ltapcbKe IIроIlес\,а,пьне право
Екологiчtlе право
Податкове та N,lLiTHe право
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Кримiналiстика та кримiнологiя
Адвокатура та HoTapiaT Украiни
Транспортне право
Банкiвське та фiнансове пDаво

пр2 Вмiння збирати правовi джерела, проводити
iх доктринальне тлумачення, зовнiшнс та
внутрiшнс рецензування,

Iсторiя держави i права
Теорiя держави i права

пр 2.1 Вп,tittIlя здir"tснrовати аtlаt-:liз зrtiст_r,

I]орNlа,гиt]но-IlраI]ових акгiв la IlI)t)t]о;](tt,г1.I

ПРаВОlJ\ L'КСПеРТIl J\ .

Теорiя дерiliавl] i права
Iiриrlirra;b}le та Kptt\I iHa,tьно-
вIlliондвtIе право
'I';l1,;toBe право
I{rrBi,,tbHe tit cirteilHe прttво
Криьtiнапьне процесуальне право
IJrtBi,rbIle процес,vаль не право
MixtHapo_tнe rlpaвo
Когrститу цitiне процесуаJьtIс право
Право соцiального забезпе.tення
A,tlriHicTpaTиBHe право та
адмiнiстратtlвIiе процесуalJьне
право
Госtrоjtарське право та
гос подарсьliе гl роцес},а,:I btle правс)

Еко,rогiчне IIраво
По.,(агкове га N.{tl,tне право
I(prlrrilln.ricTиKa гlt крll\liнtl.tогiя
Адгзокатl,ра,rа HoTa1-1iat, YKpaiHtt
Транспсlр,гIlе IIраво
Банкiвське та cbiHaHcoBe гIраво

прз Вмiння та навички опрацювання та
критичного використання у професiйнiй
дiяльностi нормативно-правових aKTiB
УкраТни та рекомендацiй належних
правозастосовчих (законодавчих, судових,
правоохоронних тоrцо) практик.

Iсторiя 1,1ep;'tiaBll i права
Теорiя держави i права
Конституцiйне право УкраТни
KpllпtiHa,rbHe проI lесуа-пьне право
L{ивi;lьне процес},алыIс прttво
Конститl,цiйне прочесyа,lьне право
господарське право l,а
господарсьltе процес),альI lc прtiво
Адпriнiстративне право та
aj{btill icTpal,Ll вне I IрOцес\ альне
IlpalBO

С к,падання гIроцес},il-lьll их
.,loKr ьtен,гiв

пр з.1 Вrtiння застос},ва]{I{я загальнI]х ви\{оl
правовоТ норNlи до конкретноi жrt,г,t,своi
ситl,ацii шляхоNl прийнят"гя вiдповiдного
рiшення

-I-еорiя 
дерiliави i гrрава

Конститl,uiйне право Украi'ни
Кри bt i t tа_п ьне та кри\Ii Hanbtto-
викоIIatвче право
Трулове право
I{ивiльне та сiп.tейне право
Крип,riнальне процес\,Lпьне право
IJивiльне проLlесуа-пьне право
Мiжнаролне право
Itонст,иr уцiйне прtlцес\,а_rlьне право
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Право соt liа,п ьtlого забе:згtе.lеrтt,tя

Адьri гr ic гра,гивне прtlво та
адпriнiстративне процес} а-цьне

право
Госttодарське право та
господарське процесyальне право
Еко:tогiчне право
lIодат,кове та \Iитне llpaBo
Криrri l lrr-п icтltliL] та крtлrtiно,погiя
Алвокатl,ра та HoTapiaT УкраТни
1-ранс r topTH е п pilt]o
БaltKiBcbtte та t|-liHaHcoBe прtlво

пр4 Вплiння граNlотноI,о i -t rэчгtсlгtl форrr1.1кlt]аtI[Irl
та вис-IIовjllовання сво[ по:зrtцiй. Ha,rc;Ktttlll
чLIно},l обrрyгiтовування юридиtIнl.iх
висновкiв. прогlозицiй. рекопrендацiлi

Теорiя дер}lttltsll i права
Iiottc t,итr,цiйне ltраtзо Уrсра[rrи
Сil,лtlва рrIторикtl
Крi,rмiнал ьне процес},а-]l ьне право
I {rrBi;lbHe процес},€Lцьне право
Консти,гуцi йiне проuес},аJIьне право
Господарське право та
господарське процес},альне право
Алrr iнiстративне право та
адrriнiстративLIе про цес\,альне
право
С]тtладання гI ро цес) iLIbH t,l х
jt'clKуbteH t iB

пр5 Улtiнlrя застос\,ватll тесlретичнi знаIlIIrl ),

сферi права для опти\lа-iIьнOго вирiшення r,a

розв'язання професiйrrих :]iiBJllt{b-

спря\lованих на гараI{,гYвання. \,-гвер;l)l(еIIIIя

i захист прав людини. зокреN{а. LlI.1яxo\l

оItовлеIIIIя законодавства та привсJеtlFIя
йtого у, вiлповiдлIiсть до свропеtiськrtх
стандартiв.

Теорiя лер)iilви i гrрава

Конс tи гr,цiйltе гlраво УкраТгrи
KoHcTrt,гr,rti й rre проuсс\,а- IbHe право
С1 :oBi та правоохорtlнгli opI,aHtl

}'краIнrt
Адвокату,ра та rtотарiа"г УкраТrrи
Прокr ра l1 ра YKpaiHlI la
пiдтри лtання дерr{аt]}]ого
обвинувачення у cy,li
lОрисликчiя €iвропеriського с},д}, з

]lpaB людини
Основи права Свропеriського
Союз1,
ГIраво Свросоюзl,у сферi юстиttiI
та вttVтрiшнiх справ

пр 5.1 Сис геп,tно застосовуват1.1 знання ]tlctlJ{.

приtIципiв та iнститr l iB коtIстит),цiйноl,о
права. цивi,цьного i цивiльного
IlроItес),а-]lьного правi.i. KllrtrtiHa_lbllOI,o гal

криш,tiна-пьного процесуLlьFIоI,о права.
господарського та господарсьl(ого
Ilроttесуа-rlьного права. Toll{o в практltчtIiй
професiйнiй дiяльностi.

1-есlрiя дер)liilвt,] i rIpaBa

KoltcTtlTl,цi Гl t Ie право УкраТit и

Основи цивi"пьного ри\Iського
llpttt]Lt

Криrlilli,t.-lьIIс га кги\littlt.-lьнt,-
виконавLIе право

Трl,лове право
IJивi:rьне Tat сiпtсйне прtlво
Крtrviлtальне процесуаJьне право
IJивiльне rIроцес},а-iIьне право
N4iжнародне право
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iitlI tститчцi йне ltpcltlec}la-п ьне право
Право соцiа-пьIrоt,о забезпе.tення
Алллiнiстративне право та
адш,r i н i страl,и t]H е процесуil_п ьн е

lIpaBo
Господарське право та
господарське процес),а-rIьне право
Екоllогiчне право
Податкове та NIитне право
Кримi Ha-,r icTlIKa та Kpltпt i но;огiя
А.цвокат},ра га HoTapiaT YKpaTHtl
ТранспортIIе право
Банкiвське T:r rhiHaHcoBe право

IIP 5.2 Вrliltttя ведення lори,,,,,,,,,,,,,,,,]ичноi справtl. як
здiйснення пев}Iого ко\{п_пеliс},

проIiесyаlьн1.Iх юррlдиIlно,]наLI),tltl,iх лiИ.
пов'язаних з вttрiшення\l коrlкрстIIоТ
;ttиттсвсlТ ситуаuiТ.

Kptrrt i нtl_п ьн е процсс\,alll ьне право
LllrBi.rbHe rlpoLtec},a-IbI{e право
Конститчцiii нс гrроuес} а,пьttе IlpaBo

['осподарськс право га

госгIоларське процес\ а,цьне прilво
Адм iHicTpaTt-l l]He право та
адшri r ri cTpaTll вне процсс},а,цьне
право
Складання проttесуальних
доку':rtентiв

прб Вололiти та викорисlовyRатrI знання
плirкнародних стаI{дартiв прав .lIодиIIи. права
Свропейського Союзу та прецедентноi
практики европейського суд}, з праt]

л}одини з N,Ie,l,o}o забезпечення прliltцtлпiв
.rюJ.сьltоj' гiдlrостi. справе-]лIlвостi-
не\,llеред)Itеностi .

Конститу,цiliне право УкраТн и

Котrститу,цiйне проuесуаIьне право
Cr:oBi та пpaIJooxop()HHi trpt alIlI

YKpaTttlt
Алвокатlра та нотарiа,г УкраТrrи
Прокl,ратr,ра YKpaiHrl та
lt iдтрrt пt ан ня дер)l(авtlого
обвttll1,ва.tення 1 cl,ri
i()рислrlкчiя СвроrrеГrськ()г() с},-]!, з

lIptlB "пк).1иrIи
OctIoBrl IIраlва Свропсйського
Союзу,
Право Свросоюзу, 1, сферi юст,иtIiТ

та Brrl,TpimHix справ
Сttладанriя процес!,аJьних
докуп.,tентiв
Iiоьlпlративiсr ика r систеrti
юриспруленчii
N4iжнаполне IIDaBo

пр 6.1 Здiйснювати праtsов}, допоN{ог\, 1, захис,гi
прав i законних iH гересiв гро\lадrIII ,з

викорt{стаLIняNl пtilltнародttих стаltдартiв
прав .пlоди]Iи. права (iврогlеГtсьttого Соtсlз1,
,гil ttреtlеltенгноТ Irрактtlки €'врt,lItейсr,кtlt о

с},д}, з прав "цIодинLl .

Адвоtсатl,ра,га ttoTapiaT УкраТни
Конс t t.t-гу,ttiйrtс право УrtраТни
Kclt t ститl,цi t:t не прс,lцес\,al-lьне право
('r toBi гil пгаtt()()\tlроI{нi OplaHIl
Украiни
Юрttсдtl ltцiя С вропеriс ького суд), з

прав лIодини
Основи права €|врсlпейського
СоIозr,
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IIраво Свросоюзу у, сферi юстицiТ
га BHr."t,pirшHix ct tpaB

С кладаtt н я процсс),aLIьII 1.1 х

локl,п,tенr,iв
Коrlпrра t и tзiсl ItKa r cltcl erti
юриспрl,ленuiТ
N4i;,кнародне право

,]о , Грунтовне розумiння предметноi областi та
правничоi професii.

Iсторiя держави i права
Теорiя дер)Iiави i права
Юри:Iична деоHTo.ltoгiя
Сl,ловi та правоохсlроннi органи
Уrtраi'Irи
Kotlcr итуцiйне право YKpaTHrl

Копtпаративiстика у, систеrti
tо1-1liсгIрчденцiТ

пр 7.1 Використовyвати сучасtli iIITcpHeT-

технсl,цоt-iТ. правовi бази данrtх в прсlфесirirtоi
правllичi й . Lill.rbHoc l i.

Крtrrtiнальне та криNlittально-
BиKoHaBLIe IlpaBo
l-p},;toue праI]о
I{llBi"rbrtc та cirtcl:ttle право
Крлtпt iHa;bHe процес\,tuj ьне право
IJивirtьне Itроцес},L]Iьне право
N4iжнаролiIе право
Конститl,цi йне гrрочес),а,lrьне право
Право соцiального забезпечення
АлrriнiстративIlе право та
адпri нiстративне процес\,а"цьне

право
Господарське право та
господарське процес\,iljIьне право
Еко.tогiчне tlpaBo
Ilодаткове та \,{итLlе право
Kprl rr iHa"r icTLl кtl та Kpilrt i н сl"погiя

Адвокатlра ra ноrарiат Украiни
ТраttспортIIс право
Банкiвське та (liHaHctlBe IIраво

litl\lllapa t ltBic l икlt r cltclerti
tоtэltспрr,,дснцii

пр 7.2 Ана,цiтично оцiнювати та булувати правову
проблему, здiйснювати аналiз правових
наслiдкiв законодавчих змiн та виробляти
пропозишii щодо ix врахування при
проведеннi дiяльностi.

Конс,гиту,цiйне право YKpaiHrr
Kpr,Tп,I i нсгlьrIе та кри\,I iHuut blto-
BL{KoHaBLIe право
Трулове право
I{ивiльне та сirtейне tlpaBo
Крипriна-rьне процес},Lцьне п раво
I]ивi:тьне проlIесуаJьне право
Мiяtнародt{е прttво
Конститr,цi t"t гtе процес),а l ьFIе прilt]о

ГIраво соtliа,ltьного :]абезttе,tення

Алrr iнiстра,гивIIс право та
адллiнiс гратllвне процес\,альIlе
IlpaB()

I-осподаLlське право та
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господарське процесуальне право
Еко,пог,i.lне право
Податкове та \ILlTllc правс)

Itрll rr i н а- r icTil litl -га крrt rt i нtl"-lоt iя

A.,lBtiKal r ра 
,ra но lapia-t УKpai'rtlr

'ГраrIспортне право
Банкiвське та фiнансове право
Kobl t tapaTrtBicTrtKa r, систелti
юриспрl,леrluiТ
Вrtробнrtча практt{ка

l IP 7.з Прогнозувати подальший розвиток подiй,
моделювати можливi правопорушуючi
ситуацiТ, визначати засоби для ik
попередження

Тсорiя дер)IIавLI i права
Констrtтуцitiне правсl УкраТни
Кри Mi на-п bI le та ltриьt i нltл ьно-

виконавLiе право

Трl,лове право
I{тлвi.тtыtе та ciшlel."tне право
Kplt br iHii-,tbHe процес\,а-пьне право

L[ивiльне процесуа,iьне право
Констиr-уtliйне rrрошесуа_пьне lIpaBo

Адшrirriстративне право та

адrт i нiстративiIе процес},аJ ьне

IlpLlBO

l'ос гtсlдltрськс п plll]o Tat

господарське процес},а":Iь}Iе право
Крипriнапiс гика та криrtiнологiя
Коrtпаративiс гик;,t 1 ctIcTebti

юриспруденцiТ

пр 7.4 Планувати та реалiзовувати професiйну,
наукову та освiтню дiяльнiсть на ocHoBi

нормативно-правових aKTiB УкраiЪи.

IОрилична деоttто-цогiя
Сl,ловi та правоохорсlннi органи
УкраТни
1'еорiя дерiltави i права
i{oHcTr.t,г1,1ti ti гtе право YrtpaiH и

Вtлробнirча прilктl,i ка

пр8 Вп,тiння здiйснеIrня Ilроцес),альIIих
к)рилl1LIIIих лiй la пlraKTtt,ttti Hi-lBl,]lIK}I

складаIIня проеttтiв докl,rIентiв. в яких
шliститься правова iнфорлrачiя. а тако7i
tIaBI.ILIli1.1 ск.падання пllоеltтiв iH. tttBiJr artbtttl-

правових attTiB застос},ваI]Ilя HopNl праl]а.

iнших tоридичних (процесl,альlIrlх)
документiв. зокреNIа" нотарiа,lьних
док,чltентiв, заяв, позовнLiх заяв. рiшень
суду тощо.

Конст1lтl,цiйгtе право Украirrи
A.rrriH icTpa I и г]не IIраво та

alrt i гt icTpaт1.I вIIе гI роцес),а,.t ьн с

Криьl i нальне проLlес},а-.rьне право
I {и Bi",I brre I I pol{ec),a"l btIe I lpilвo
Ii о I t с т tl,гу, ц i t)i н с гr ро uсс \, aJ ь l I е ll ptiBo

Господарське право та
господарське проllес}Iальне право

С к-паданttя проLlес),aLIьних

докуr,tентiв
Виробни.ла пl]Llктика

пр9 Використовувати сучаснi iнформачiйнi та
комунiкативнi технологiТ при спiлкуваннi,
обмiнi iнформаuiсю, зборi, аналiзi, обробui,
iнтерпретацiТ джерел.

Суловi та правоохороннi органи
Украiни
Теорiя держави i права
Конституцiйне право УкраТни

пр 9.i Квалiфiковано використовувати правову
iнформачiю та знання, здiйснювати
пiдготовку Тх до оприлюднення у фqц9ЕцI

Суловi та праlвоохороtlнi органи
УкраТни
-георiя 

дерiкави i права
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вiтчизняних виданнях, у виданнях, якi
входять до мiжнародних наукометричних
баз (cTaTTi, монографii, iнформацiйнi листи,
науково-методичнi рекомендацiТ, звiти
тощо).

Конституцiйне право УкраТни
Виробнича практика

пр 10 Ефективгrо використовува,гLl tIринц}lгIl.i та
засоби rтедiацiТ. адвсlкацii ,rа Brt i t и

прl.tплiрюва,ги cTopoHIl з протиле)IiIIl]N{и
it tTepecabl lr.

Конститl,чiliне право УкраТни
C),.,looi,га пpaBooxopclHHi орI,ilни
УкраТни
Адвокатr,,ра та HoTapiaT YKpaTI;ll
в tt рсlбн lrча п рilкти ка1

пр 11 Проводити аналiз соцiально-економlчних
проuесiв у правовому просторi з

використанням сучасних методiв
моделювання та прогнозування, визначати
та застосовувати систему результативних
показникiв зазначених процесiв, науково
обгрунтовувати оптимаltlьнi шляхи розвитку
ycix ceKTopiB нацiона,rьноТ економiки
вiдповiдно до стратегiчних завдань держави
та свiтових тенденцiй з подаJIьшим
обгрунтуванням напрямкiв удосконалення
законодавства YKpaTHi.

-Грl 
rове право

I [ивi.llьне та сiшtейне право
Криrr i на-пьне процес\,аJьне право

Цивiльне процесуЕL-tьне право
N4iiItнаролне право
Коltститу,цiйне прочесуальне право
Право соцiального забезпе.tетttIя
Алш,riнiстра,I,и вне l lpai]o та
адп,r i н i cTpaTI.IBIIc процес\,а-цьне
право
I-осполарське гIраво I,a

господарське процес\,аjlьне право
Еко,цогi.лне право
По]itткове l,а \tL] IHe lIpaBO

i\lBclKaTl,pa та но,г:lрiат Украi'ttи
Транспортне право
Банкiвське та фitrансове право
lrlвестrtцiйне та iннсlвацiйне право
Копlпrративiс гика r сисLепIi
юриспруленшiТ
вrtробнича пDактика

пр 12 Консультування з юридичних питань,
зокрема9 можливих способiв захисту прав та
iHTepeciB клiснтiв, вiдповiдно до вимог
професiйноТ етики, належного дотримання
норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфiденцiйноi iнформацiТ.

Юридична деонто:lогiя
Суловi та правоохоронtli органи
УкраТни
Криrt i Htt-,tbHe,гz1 кри N,t i t-tat t ьно-
виI(онавLIе llpaBo
Трi,lове пр.iво
IJивi"rьне ta cirtel"lHe I]paBo

Крипл iHa,rbHe процес},Lпьне право
IJивiльтlе процесyа*пьне право
lч{i;tнаролне ltpaвo
Конст1.1туцiil не проuесчаJ ьне право
11paBo соцiальttого забезпе.lеi-tt-tя

Адллiнiстративне IlpaBo,l а

адмirriстративI Ie про цсс.yа,цьI{с
право
Господарське право та
господарське процес),а,пьIlе право
Еко_ltогi.lне право
Податкове та \{итtIе право
Крипr i Ha-l iс-ги ка r а кр ltш,l i гtо.rогiя
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Адвокатура та HoTapiaT УкраТни
Транспортне право
Банкiвське та фiнансове право
Iнвестицiйне та iнновацiйне право
Проблеми зобов'язального та
спадкового права
виробнича пDактика

пр lj СпiлкуваttItя в дiапоговош,t,r,, реirtипti ,]

проtРесirlною спiльнотоIо та гропlадсьttiс t K-l

в певнil"л t,а.;rу,зi HarKoBoT або rIрофесiйноТ
правltи чtli' _tiя. tbHocr i.

Юрлtдlлчна деонто,цогi я

Конст Irтr,цiйне право YKpaTHlr
Cy.,tcl ва p1.1 1,op1.1 Ki1

Юри_rrrчlIa _LcoH ltl_ttlI iя

пр 13.1 Здатнiсть презентувати результати свосТ

дiяльностi, зокрема, cBoix дослiджень на
наукових, науково-практичних
конференцiях, ceMiHapax, практично
використовувати украiнську, iноземну мову
у професiйнiй дiяльностi.

Конститучiйне право Украiни
Теорiя держави i права

пр 1з.2 Здатнiсть розповсюдження та пропаганди
правових знань.

Юридична деонтологiя
Суловi та правоохороннi органи
Украiни
Конституцiйне право УкраТни

пр 13.з Планyвати та реа-пiзовувати професiйну
дiя,цьltiсть на пiдставi норrtативно-гIраtsов1.1х
altTiB УкраТни та етичнI{х сl,ан:артiв
l I |rlgц 11ч.1 l rpot]leci i.

Юрltдична деонто.:tогi я

Су,ловi та правоохорtlннi орl,ани
УкраТгrи
Конститчцiйне гtраво УкраТтли

В tlробtI l.tча практика
пр 14 Усвi]lоп,t_,rювати тal вияв.iIяти aц 1;1,11tli

п рактl1.тil i acпeliTlt liраво Boi дiя_r bt ltlcT i .

Iсr-сllэiя .,1epiliat]1.1 i r lpaBa
'Гсорiя дерiliави i пDава

пр 1r+.1 Форму:lк,lва-ги професi йrry, ( гrаl,ков1,. tlc вi t н Kl
або практичну) проблеп,rу з огJяд\, на

цiннiснi орiснтири сучасного техногенного
суспiльсr,ва та необхiднiсть r,стLпеносri,t,а
стабiльностi нацiона,rьнот екоttошtiки,
пiдсилення il здатностi до саN4орозвитку i

прогресу.

Юрили чна леон,t,о,,lоt iя
('1:oBi та IlpxBoo\opotllti opl alIll
УкраТни
Конс,r,и,гуltiй не право УкраТни
ВиробIltлча практика

пр 14.2

Ана,,tiзl,вати. тлч\{ачити та е(lективно
застосов).вати LIинне законодавство в

аспектi свроiнтеграцiйних I rроuесiв.

IОрисликчiя Свропейського с)д), з

прав людини
Основи права €iвропейського
Соrоз1,
Коrtпаративiст,lлttа у сис t er,t i

кlриспру,ленчiТ
Мirкнародне право

пр 14.з

Застосовувати вимоги правовоi норми до
конкретноi життсвоТ ситуачii шляхом
прийнятгя вiдповiдного неупередженого i
мотивованого рiшення

Конституuiйне право Украiни
Адмiнiстративне право та
адмiнiстративне процесуальне
Кримiнальне та кримiнально-
виконавче право
Трулове право
IJивiльне та сiмейне право
Мiжнаролне право
Конституцiйне процесуальне право
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[1 раво ссlцiа,п ьногtl :забезпе.tен ня

[-сlсгlодарське г]раt]о,l,t1

господарське процес\,а,lьне право
Еко;lогi.tне право
Податкове 1,а Nlитне право
Iiрипл itlапьнс процес\,альIlс право
IJивiльне процес},а-ц ьне право
Itонститучiйне прошесvа-lIьне право
I-осподарське право та
господарське процесуаJьI{е право
Складан ня процес)-альних
докr,,пtеtlтiв
Виробнича практt.iка

пр 14.4

Формулювати та надавати обrрунтування
юридичних висновкiв, пропозицiй,

рекомендацiй, якi спрямованi на
гарантування, утвердження i захист прав
людини.

Коrtпаратив i с,гl,тка 1, сист:ем i

Kl;lrr с l tp1,:eHuiT
Прокr ра,гl,ра Украiни та
пiдтрlrлtаtlIIя дсрiкавного
обвлtнуваченrrя у сулi
Юрисдrткtliя Свроrlейськогtl с},лу з

прав JIодини
Основи права Свропейського
Союзу
Крипrilrапiстиi(а та крил,tiнологiя
Адвокатура та HoTapiaT УкраТни
С к,rадання процесуа- Iьних

докr,шлентiв
Вltробнича практL{ка

пр 14.5

УдоскоtлалIовати \,{етодLi та форлrи
здil"tсllеtrtlя юридLi чноТ дiяльнос,r i.

Копtпара-гl.t вiстикtt у, cltcтelt i

кlриспрl,ленuii
Irrвестицiiлне r,a iHHoBatli tj не lIpaBo

Проб.rем rt зобов'я:зального та
спадкового правit

10. розподIл оБсягу прогрАми зА видАми нАвчАльноi дIяльностI

Ns Вид навчальноi дiяльностi
обсяг,

кредитiв
1 ОБОВЯЗКОВI НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛIНИ

1.1 Формування загальних компетентностей 39

1 .1 .01 УкраТнська мова (за професiйним спрямуванням) 40
1 .l .02 Iсторiя Украiни i украiнськоi культури 4.0

1.1 .03 Iноземна мова 14

1 .1 .04 Фiлософiя (Фiлософiя, Основи логiчного мислення) 4.0

1 .l .05 Збереження життя та здоров'я людини (БЖД i ооП, Екологiя) 4.0

l .1.06 комп'ютернi iнформацiйнi технологii 3.0

1.1.07 управлiння проектами 3.0

1 .1 .08 Психологiя дiлового спiлкування 3.0

|.2. Формування фаховrrх KoMпeTeHTHocTel:t \24.5
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1 .2.0 i Iсторiя держави i права б.0

1.?-.02 -['еоtэiя 
дер)Iiави i права 12.5

1.2.03 Конституцiйне право УкраТни 6.5

1.2.04 Оонови цивiльного римського права 1.0

1 .2,05 Юридична деонтологiя 5.0

1.2.06 Судовi та правоохороннi органи УкраIни 1.5

1.2.07 Кримiнальне та кримiна-пьно-виконавче право 19.5

1.2.08 Трудове право 7.0

1.2.09 I_{ивiльне та сiмейне право 10.0

1.2.1 0 кримiнальне процесуа_пьне право 11.5

1.2.11 Цивiльне процесуальне право 18.0

1,2,12 Мiжнародне право з.75

1 .2. 13 Конституцiйне процесуальне право 6.0

1.2.14 Судова риторика 3.25

1 .2.15 Право соцiального забезпечення 4.0

1.3 Практика 12.0

1.з.01 випобнича пDактика 1.5

1.з.02 Виробнича практика ,1.5

1,.4 Атестацiя 4.5

1.4.01 Ква,riфiкацiйний iспит з освiтньо-професiйноi програми (|,2,З,4 - теорiя
держави i права)

1.5

1.4.02 Квапiфiкаuiriний iспит з освiтньо-просРесi li ноi rlрограrл и ( 1 и 2-

кримiнальне та кримiнальне llроtlес},алыIе право; jи.l- цивi:rьне. сiплейltе

r-a цивi_-lьне процес} fuпьIlе гlраво )

1.5

Кв;r_пiфiкачiйний iспит з с,lсtзiтгlьо-професiГlнсli'ttрограlли (1.2.'l - тр),дове
право: З - rсоr,tпаративiстtrка t, сист,еш,ti кlриспрl,ленчii)

i.5

Разом за нормативною частиною l80.0

2 RИБIРКОВI НАВЧАЛЬНI ДИСIIИПJIIН И

2.1 Блок 1 дпсцlrплiн вiльного вlrбору студеtll,а б0,0

2.1.01 Адмiнiстративне право та адмiнiстративне процесуальне право 5.0

2..\.02 Господарське право та господарське процесуальне право ].75

2.1 .0з Екологiчне право 7.0

2.1 .04 Податкове та митне право 6.0

2.1 .05 Складання процесуальних документiв 5.0

2.1.06 Право Свросоюзу у сферi юстицii та внутрiшнiх справ 6.0

2..1.07 Кримiна,riстика та кримiнологiя 6.0

2.1.08 Адвокатура та HoTapiaT УкраТни 7.25

2.1.09 Тпанспоотне пDаво 5.0

2.1 .10 Банкiвське та фiнансове право 5.0

)) Блок 2 дисциплiн вiльного вибору студента 60,00
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2.2.0 i Адмiнiстративне право та адмiнiстративне прод99уqд!ч9дрер9 5.0

2.2.02 Господарське право та господарське процесуальне право 7 .15

?-.2.0з Екологiчне право 1.о

2.2.04 Податкове та митне право 6.0

2.2.05 Складання процесуальних документiв 5.0

2.2.06 Компаративiстика у системi юриспруденцii б.0

2.2.01 Кримiналiстика та кримiнологiя 6.0

2.2.08 прокуратyра укратни та пiдтримання державного обвинувачення у сул 7.25

2.2..09 транспортне право 5.0

2.2.|0 Банкiвське та фiнансове право 5.0

?1 Блок 3 дисциплiн вiльного вибору студента 60,00

2.з.01 Адмiнiстративне право та адмiнiстративне процесуальне пр 5.0

2,з,02 Господарське право та господарське процесуальне право 7 .15

2.3.0з Екологiчне право 7.0

2.3.04 Податкове та митне право б.0

2,3.05 Складання процесуаJIьних документi в 5.0

2"з.06 Компаративiстика у системi юриспруденцii 6.0

2 "3.07 Юрисдикцiя Свропейського суду з прав людини б.0

2.3.08 Основи права Свропейського Союзу 1.25

2.з.09 Транспортне право 5.0

2.3,10 Банкiвське та фiнансове право 5.0

2.4 Блок 4 дисциплiн вiльного вибору студента 60,00

2.4.01 Адмiнiстративне право та адмiнiстративне процесуальн 5.0

2,4.02 Господарське право та господарське процесуальне право 7.]5

2.4.03 Екологiчне право 7.0

2.4.04 Податкове та митне право 6.0

2.r+.05 Складання процесуальних документlв 5.0

2.,+.06 Компаративiстика у системi юриспруденцiТ 6.0

2.4.01 Iнвестицiйне та iнновацiйне право б.0

2.4.08 Проблеми зобов'язального та спадкового права 7.25

2.4.09 Тпанспоптне пDаво 5.0

2.4. ] 0 Банкiвське та фiнансове право 5.i)

Разом за нормативною та вибiрковою частинами 240,0

11. вимоги до структури прогрдм дисциплIн, прдктик,
IНДИВIДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЪ

Результати навчання визначаються за видами навчальноТ дiяльностi як конкретизаuiя

програмних (iнтегративних) результатiв навчання в програмах навчальних ДИСЦИПЛiН,

практик, iнливiдуальних завдань i застосовуються як критерii вiдбору необхiдних змiстових
модулiв та вiдповiдних навчаJIьних елементiв.
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ЗВ'ЯЗОК ocBiTHboT програN,IIi з програN,{ап,tи пiдготовки за видаN,{и навча,]ьноТ дiяльностi
забезпечус якiсть вищоi освiти на стадiТ проектуванIIя.

ПРОГРаШtа дисциплiни N,Iac визнаtiатI,I TaKo)Ii :загirльниli LIac Hil :]асвосння. (lopM1
пiДсуп,tкового кон,гроJю. перелiк базогзих дtlсt(игtлiн. виN,{оI,и .ro iнфорплацiйно-rtетодичtlоl,о
забезпе.tення. ви\tоги до засобiв дiагностики та критерiТв очiнrоваII}Iя. BIl\tolt{ до стр},Itт),ри

робочоТ програN{ и дисци плiни.
ОСвiтнiй lIроцес гtоtsиLlен забезttе.I},ват}Iся Nlе,rодцrlцц\{и ко\,1п.lекса\1Il jlиctltttt_tiH. що

СК_ПаДаЮТЬСя з пiлрl,чникiв. зада,лникiв. -пабораторних практIIк\,Nliв. ьlстtlди,tнttl вк;_tзiвок до
с.lirlостiйнtlj'робtlГIl cT\-{eHTiB. ьlе'lо-tи,tних Bltltзilзtl1;1. 1, Bltlt.rl.-llt.tiB. \Iclo_-tIttIHttx rtaTepi;.t_riB _]tl
КУРСОвОгО проектvвання. прото,tиltiв розрсlбкlt к\ pcoB1.Ix ltpoeKTiB" екза\lенalцiilних та
тсстових запитань рiзrlоТ складностi (для са\{оперевiркrt. д-ця iспитiв. д-пя тренiнгiв) ,гощо.

12. ЗАГАЛЬНI ВИNIОГИ ДО ЗАСОБIВ ДIАГНОСТИКИ

Iнфорп.rаuiйною базою для створення засобiв дiагностики пiдсl,л,Iкового контролю за
ВlIДаN,{И навчLпьноi дiяльностi N{ають бl ти o,1iKr BaHi рез},jlьтати навчання за вrlдаN,lи
навчальноi дiяльностi.

Випускна атестацiя здiйснюеться оцiнюванням ступеню
компетентностей. Форма атестацii -ква,тiфiкацiйнi TecToBi iспити.

сформованостi

13. виN,{оги до клдрового склАд}, виклАдАLIIв

У вLlкJаданнi Itавчапьних длtсliиll_цiн берl,ть ytl.lcTb доктори IIа\,к. професори.
каrIдидати на\,к. доценти та визнанi спецiапiст1.l в гапt,зi права. якi rtають певний cTa;tt
практичноi. rtayKoBoT та педаt-огiчtlоi робоги. /]orti"tbttcl. tп,об вик,tадачi. яrti забезпечl,ю.гь
дисцип-цitlи Nlате\{атичноТ, Ilауково-приролничо[. професiiitlоТ та прzlктиLIноТ пiдготовк1.1. в
ПеРеВаЖНiЙ бi,пьшостi I\,Iа,ци HavKoBi ст\,пегIi в га-лr,зi технiчних або фiзико-Nlа,геN{атичних
на},к.

Викладацький склад, який tsикJlада€] нtlв.та-цьнi дисциплiни повинний \{ати
ква"пiфiкаuiю, фах за дипло\{оN1 про виrцу ocBiTy та наукову спецiацьнiсть за дипJо\,{оNI про
ОТРИN{аННЯ НаУКОвОгО ступеня, якi вiдповiдають напряNl.y та спеtIiальностi пiдгоr,овки
бакалаврiв i п.лагiстрiв.

Викrадачi, цо отриN,Iа-rlи диtljто\{ гtро вIIщ\, ocBiTy, за спецiальнiстю. ltlo не вiдповiдас
сttецiапьнсlс,гi 081 кПраво> виN.{огад,1 Iiавчальних дIlсllип-лiн вiдгrсlвiдно до ocBi гньоТ програ\tи.
повиннi N{ати докуN{енти про пiдвищення KBar_ri(liKarrii 1, вrtг:lядi дип-поrtiв кандrtдатiв
Юр!IДичнL{х наук, докторiв юридичних наук за напря}Iо\I спецiапьностi. що вiдповiдас
ОСВir'НiЙ програr,ri: дигt-ltоп,тiв. cepTrl(lirtaTiB або свiдоtIтв lIpo пiслядlttt.tо\lн\,освi,гr,та
ПiДВl,tЩення квалiфiкацii, \,{ати cTajli практичноI. Hal,,KoBoT та trсдагсlгi.tноi дiяльItостi.
навчальнi посiбникlt з вiдгtовiд1-Iого напряNI\,.

ПРО(lеСОРСькО-вик,Iадаtlьltий cIijIa:l. якиii з.lit:iсгtк,lс IlllвLIа_lIьний ttpclttec. п()I]инен
перiодично Ttl свосчасrrо проходи,ги ста)Ii\lвання.

14. тЕрмIни нАвLtА[,Iня зА ФорN{АNIи

O.IHa t}opl,Ta - 3 роки 10 шtiсяцiв, заочна - З рокll 10 r,riсяцiв.

15. нлвLlАльI{иЙ плАII

I-Iавча-rьtlий план ocBiTHboT програN{и визнаLIас перелiк та обсяг IIавча,тьних дисциплiн
У КРеДиТах СКТС, послiдовнiсть вивчення навчаJIьних дисцлtгl.riн/шrоду,,пiв. форrли проведення
НаI]LIа-lЬНих Занять та Тх обсяг у l(редитах СКТС. r,patPir< навчаjIьI{ого процес},. форlrлt
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поточного i пiдсумкового контролю. Навчальний план ocBiTHboi програми наведено у
лодатку А.

16. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТI СИСТЕМИ ВНУТРIШНЬОГО ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ
якостI вищоi освIти

ВнУтрiшнс забезпечення якостi вищоi освiти здiйснюсться вiдповiдно до Положення
ПРО СИСТеМУ контролю та аналiзу дiяльностi з забезпечення якiсноi пiдготовки фахiвцiв, щооприлюднений на сайтi унiверситету за
dлpecoю:(http://snu.edu.ua/docs/legal_docs/organization_educationalзrocess_.pd0.

17. прикIнцЕвI положЕння

Освiтня програма оприлюдню€ться на сайтi унiверситету до початку прийому на
навчання до унiверситету вiдповiдно до Правил прийому.

Вiдповiдальнiсть за впровадження освiтньоI програми та забезпечення якостi вищоТ
освiти несуть завiдувачi випускових кафедр за спецiальнiстю
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Щодаток А Навчальний план


