




ПЕРЕДМОВА  
 

Освітньо-професійна програма підготовки першого (освітньо-професійного) 
рівня (бакалавр) галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»  
 
 
1. ВНЕСЕНО  
Проектною групою кафедри правознавства Енергодарського інституту  
державного та муніципального управління ім. Р.Г.Хеноха «Класичного 
приватного університету», «26» червня 2017 року, протокол №11 
 
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ  
наказом директора від «31» серпня 2017 р. №89 для відповідного рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право»  
 
3. РОЗРОБНИКИ: 
Керівник проектної групи – Пришляк М.І., к.ю.н., доцент кафедри 
правознавства (затверджено наказом від «9» березня 2017р. №35. Про 
призначення керівником проектної групи) 
Члени проектної групи: 
1. Алієв Р.В., к.ю.н., доц., доцент кафедри правознавства 
2. Комар О.М., к.ю.н., доцент кафедри правознавства 
2. Сировий О.В., к.ю.н., доц., доцент кафедри правознавства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Профіль освітньої програми зі спеціальності 081 «Право» 
 

1. Загальна інформація  
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу  

Енергодарський інститут державного та муніципального 
управління ім. Р.Г.Хеноха «Класичного приватного 
університету» 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу  

Бакалавр права  

Офіційна назва освітньої 
програми  

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти ступеня «бакалавр»  
галузі знань 08 «Право»  
зі спеціальності 081 «Право»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми  

Диплом бакалавра – одиничний,  240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 4 роки   

Наявність акредитації  Сертифікат про акредитацію Серія І-П №08005562 
відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 10 липня 
2018р. протокол №131, термін дії 1 липня 2028р. 

Цикл\рівень 6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК). 
6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF LLL). 
Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ 
EHEA ) 

Передумови  Повна загальна середня освіта; ступінь молодшого 
бакалавра  

Мова викладання  Українська, англійська  
Термін дії освітньої 
програми  

П’ять років  

Інтернет адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми  

http://eidmu.zp.ua/ 

2. Мета освітньої програми   
формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його 
основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання 
різних суспільних відносин.  

3. Характеристика освітньої програми  
Предметна область   Об’єкти вивчення:   право як соціальне явище. Вивчення 

права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та 
принципах, в основі яких покладені права та основоположні 
свободи людини.   
Теоретичний зміст предметної області:  
складає формування знань про: основи поведінки індивідів і 
соціальних груп; творення права, його тлумачення та 
застосування; правові цінності принципи, а також природу і 
зміст правових інститутів базових галузей права; етичні 
стандарти правничої професії. 
Методи, методики та технології:  загальнонаукові і 
спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з 
правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних 
груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 
основі принципів права; інформаційно-комунікативні 
технології. 



Інструменти та обладнання:  сучасне інформаційно-
комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та програмні 
продукти, що застосовуються в правовій діяльності.  

Орієнтація освітньої 
програми  

Бакалавр з права має застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 
самостійно підготувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до правового висновку 
зробленого у різних правових ситуаціях; надавати 
консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у  різних правових ситуаціях.  

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації  

Програма спрямована на оволодіння основами 
фундаментальних та практичних знань в області права.  

Особливості програми  
 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів) передбачає 
такі цикли підготовки, що забезпечують освітній ступінь 
бакалавра: цикл загальної підготовки, цикл професійної 
підготовки, практична підготовки. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність до 
працевлаштування  

Відповідно до  Класифікатора професій України ДК 
003:2010 бакалавр зі спеціальності 081 «Право»  може 
обіймати такі посади: 
3432– Секретар судового засідання  
3432 – Секретар суду  
3450– Помічник приватного детектива  
3436.9 – Помічник судді  
3436.9 – Помічник юриста  
2419.3 – Помічник-консультант народного депутата 
України  
2429 – Державний виконавець  
3451 – Оперуповноважений  
5162 – Інспектор патрульної служби  
5162 – Командир відділення (органи внутрішніх справ)  
5162 – Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)  
5162 – Помічник дільничного інспектора міліції  
5162 – Помічник оперуповноваженого  
5162 – Помічник слідчого  
2424 – Інспектор (пенітенціарна система), 
оперуповноважений (пенітенціарна система)  
2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив, 
судовий експерт  
2429 – Юрисконсульт 

Подальше навчання   Можливе подальше продовження освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення 
кваліфікації та отримання додаткової післядипломної 
освіти.  

5. Викладання та оцінювання  
Викладання та навчання  Ґрунтуються на принципах студентоцентризму та 

індивідуально-особистісного підходу; реалізуються через 
навчання на основі досліджень, посилення практичної 
орієнтованості та творчої спрямованості у формі комбінації 
лекцій, практичних занять, самостійної навчальної і 
дослідницької роботи з використанням елементів 



дистанційного навчання, навчальних та виробничих 
практик, курсових робіт.  

Оцінювання  Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає  
оцінювання студентів за усі види аудиторної та 
позааудиторної освітньої діяльності (поточний, модульний, 
підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, 
індивідуальні роботи, тестування, заліки, звіти про практику, 
курсові роботи, письмові екзамени, комплексний 
кваліфікаційний екзамен.  
6. Перелік компетентності 

Інструментальна 
компетентність  

ІК - Здатність розв'язувати складні юридичні задачі та 
ситуаційні кейси у професійній діяльності, використовувати 
навики правотворення та правозастосування в суміжних 
сферах знань.  

Загальні компетентності  
(ЗК) 

ЗК-1. Здатність формувати інформаційний простір та 
використовувати інформаційні технології у діяльності 
організації  
ЗК-2. Здатність до професійного (усного та письмового) 
спілкування діловою українською та іноземною мовами з 
предмету основної діяльності  
ЗК-3. Здатність бути критичним і самокритичним, 
визнавати та виправляти власні помилки.  
ЗК-4. Здатність до налагодження та здійснення ефективних 
комунікацій із зовнішнім середовищем, дотримання етики 
ділового спілкування, позитивного ставлення до 
різноманіття культур  
ЗК-5. Здатність працювати самостійно, проявляти 
добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та 
відповідальність, а також працювати у команді колег за 
фахом.  
ЗК-6. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості  
ЗК-7. Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, 
самостійної праці, використання системного підходу до 
розроблення та реалізації рішень  
ЗК-8. Здатність використовувати основи філософських 
знань до формування світогляду, розвитку людського буття, 
суспільства і природи, духовної культури. 
ЗК-9. Здатність аналізувати основні етапи і закономірності 
історичного розвитку суспільства для формування 
цивільної позиції. 
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу. 
ЗК-11. Здатність вирішувати поставлені завдання та 
виявляти проблемні ситуації у сферах професійної 
діяльності в групі під керівництвом лідера, що 
демонструють вміння дотримуватись вимог дисципліни, 
планування та управління часом. 
ЗК-12. Дотримання норм і принципів професійної етики, а 
також розуміння відповідальності за прийняття рішень у 
професійній діяльності та їх впливу на соціальну сферу. 



Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК-1. Знання основ теорії та філософії права, структури 
правничої професії та її ролі у суспільстві.  
ФК-2. Знання історії права та державних інститутів.  
ФК-3. Знання стандартів правничої професії.  
ФК-4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  
ФК-5. Знання Конвенції з захисту прав людини та 
основоположних свобод, а також прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини.  
ФК-6.  Знання засад і доктрин міжнародного публічного 
права, а також змісту основних міжнародно-правових 
інститутів.  
ФК-7. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів. 
ФК-8. Знання основ права Європейського Союзу.  
ФК-9. Уміння використовувати наукові та інформаційні 
технології для отримання практичних результатів  
ФК-10. Знання засад і доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей 
права, як: конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, трудове право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право.  
ФК-11. Навички реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права.  
ФК-12. Уміння застосувати знання у практичній діяльності 
при моделюванні правових ситуацій.  
ФК-13. Здатність визначати належні та прийнятні для 
юридичного аналізу факти.  
ФК-14. Здатність аналізувати правові проблеми та 
формувати правові позиції.  
ФК-15. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.  
ФК-16. Здатність виявляти проблеми правового 
регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 
включаючи подолання юридичної невизначеності.  
ФК-17. Навички логічного, критичного і системного аналізу 
документів, розуміння їх правового характеру і значення.  
ФК-18. Навички консультування з правових питань, 
зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 
дотримання норм щодо нерозголошення персональних 
даних та конфіденційної інформації.  
ФК-19. Навички самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування.  
ФК-20. Здатність до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності.   

7. Програмні результати навчання  
ПРН-1 Уміння  Здатність демонструвати знання та навики, набуті у 

процесі навчання та професійної діяльності, включаючи 
певні знання сучасних досягнень прикладних, галузевих 
та міжгалузевих юридичних наук, здійснювати критичне 
осмислення основних теорій, принципів, методів і понять 



сучасної юридичної науки. 
ПРН-2 Уміння  Тлумачити і правильно застосовувати норми 

матеріального та процесуального права. 
ПРН-3 Уміння  Вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи та 

відповідно чинного законодавства виносити рішення по 
юридичній справі. 

ПРН-4 Уміння  Здійснювати процесуально-документальне оформлення 
результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної 
документації. 

ПРН-5 Комунікація  Уміння здійснювати комунікаційну діяльність в усній та 
письмовій формах на українській та іноземних мовах, 
координувати та регулювати взаємовідносини з 
контактними аудиторіями  

ПРН-6 Комунікація  Уміння працювати у колективі та команді, толерантно 
сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні 
відмінності  

ПРН-7 Уміння  Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність 
осіб  та здійснювати заходи щодо усунення умов і причин 
юридичних деліктів у межах професійних обов’язків. 

ПРН 8 Автономність і 
відповідальність  

Уміння працювати самостійно і автономно, застосовувати 
знання на практиці, навчатися впродовж життя  

ПРН-9 Автономність і 
відповідальність  

Уміння діяти з позицій соціальної відповідальності, 
займати активну громадську позицію, формувати 
лідерські якості, генерувати нові ідеї  

ПРН-10 Знання  Уміння виконувати професійну діяльність відповідно до 
інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених 
норм, нормативів; зберігати трудову активність у 
екстремальних ситуаціях  

ПРН-11 Знання  Уміння формувати світогляд, розвиток людського буття, 
суспільства і природи, духовну культуру  

ПРН-12 Знання  Знання у сфері управління та адміністрування для аналізу 
та синтезу ключових концепцій розвитку соціально-
економічних процесів і явищ на глобальному рівні 

ПРН-13 Уміння  Розробляти та формувати пропозиції щодо усунення 
недоліків у правовому забезпеченні діяльності 
юридичних, фізичних осіб, об’єднань громадян тощо. 

ПРН-14 Уміння  Здійснювати контроль за реалізацією судових рішень та 
застосовувати визначені юридичні процедури контролю. 

ПРН-15 Уміння  Забезпечувати реалізацію конституції та законів України у 
випадку посягань на права і свободи, честь і гідність 
громадян, права держави, права юридичних осіб, 
об’єднань громадян тощо. 

ПРН-16 Уміння  Проводити оцінку легітимності юридичних процедур 
виборчого процесу.  

ПРН-17 Уміння  Сприяти реалізації правосуб’єктності учасників виборчого 
процесу щодо повноважень.  

ПРН-18 Уміння  Здійснювати легалізацію суб’єктів господарської та 
підприємницької діяльності, підприємств, установ 
організацій, громадських і благодійних організацій тощо.  

ПРН-19 Уміння  Здійснювати юридичне оформлення суб’єктивних прав і 
фактів та посвідчувати акти громадянського стану. 

ПРН-20 Уміння  Використовуючи стандартні методи, здійснювати аналіз 



стану, системи локальних нормативних актів.  
ПРН-21 Уміння  На основі даних статистичної звітності, бухгалтерського 

обліку та аналізу стану локальної правотворчості 
оцінювати ефективність локальних нормативних актів.  

ПРН-22 Знання  Складати проекти локальних нормативних актів 
відповідно до визначених засад регулювання та 
проведення експертизи локального нормативного акту. 

ПРН-23 Уміння  Організаційно-технічний супровід погодження проекту 
локального нормативного акту та набрання локальними 
нормативними актами юридичної сили нормативного 
акту. 

ПРН-24 Уміння  Надавати консультації та роз’яснення з юридичних питань 
відповідно до компетенції. 

ПРН-25 Уміння  Готувати проекти заяв, скарг та інших документів 
правового характеру. 

ПРН-26 Комунікація  Надавати консультації та роз’яснення з питань 
нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій 
відповідно до компетенції.  

ПРН-27 Уміння  Здійснювати систематизацію локальних нормативних 
актів, готувати проекти нотаріальних та інших документів 
нотаріального провадження та ведення діловодства та 
нотаріального архіву. 

ПРН-28 Уміння  Забезпечувати дотримання вимог і стандартів до 
організації праці, галузевих нормативних актів. 

ПРН-29 Автономність і 
відповідальність  

Використовувати комп’ютерні технології та спеціальну 
техніку, а також використовувати оргтехніку в 
професійній діяльності.  

ПРН-30 Уміння  Виконувати професійні обов’язки відповідно до 
принципів незалежності, верховенства права, законності, 
конфіденційності тощо.  

ПРН-31 Уміння  Сприяти здійсненню ідеї правосуддя у правовій державі.  
ПРН-32 Автономність і 

відповідальність  
Застосовувати і виконувати правила етики юриста. 

ПРН-33 Автономність і 
відповідальність  

Уміння організовувати взаємодію між учасниками 
правових відносин, вести ділові переговори. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Кадрове забезпечення  Всі науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

освітньо-професійну програму, за кваліфікацією відповідають 
профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають 
необхідний стаж та досвід педагогічної і практичної роботи. В 
процесі організації навчального процесу залучаються 
професіонали з досвідом правничої, дослідницької, 
управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи  

Матеріально-технічне 
забезпечення  

Навчальні приміщення відповідають будівельним та 
санітарним нормам, забезпечення гуртожитками відповідно до 
потреби, кількість комп’ютерних робочих місць та наявність 
прикладних комп’ютерних програм достатні для забезпечення 
освітнього процесу протягом усього циклу підготовки за 
освітньою програмою, соціальна інфраструктура.  

Інформаційне та  
навчально-методичне  

забезпечення  

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 
комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до 
семінарських, практичних занять, методичні вказівки до 



 
 
2.Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

Шифр  Навчальна дисципліни / практика  Кредитів EСTS Вид 
контролю 

1. Обов’язкова компонента ОП 
Цикл загальної підготовки 

ЗПН 1 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 3 Екзамен 

ЗПН 2 Історія України та української культури 4 Екзамен 
ЗПН 2.1 Історія України 2  
ЗПН 2.2 Історія української культури 2  
ЗПН  3 Іноземна мова 13 Екзамен, 

залік 
ЗПН 4 Філософія 4 Екзамен 

ЗПН 4.1 Філософія 2  
ЗПН 4.2 Релігієзнавство 1  
ЗПН 4.3 Логіка 1  

                       Цикл професійної підготовки 
ППН 1 Основи інформатики та обчислювальної 

техніки 3 Екзамен 

ППН 2 Юридична деонтологія 3 Залік 

ППН 3 Теорія держави та права 6 Екзамен, 
залік 

ППН 4 Історія держави та права зарубіжних 
країн 5 Екзамен, 

залік 
ППН 5 Історія держави та права України 6 Екзамен 

самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання 
практичної спрямованості; методичними матеріалами до 
написання курсових робіт, проходження практик, завдання 
для контролю знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, 
модульні, комплексні контрольні роботи). 
Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 
посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 
джерел Internet, авторських розробок професорсько-
викладацького складу, сайту дистанційного навчання ЕІДМУ 
«КПУ» за допомогою платформи Moodle (http://eidmu.zp.ua/).  

9. Академічна мобільність  
Національна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між ЕІДМУ «КПУ» та 
іншими ВНЗ України, а також встановлених ділових відносин 
поза офіційними договорами між ВНЗ.  

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Встановлених ділових відносин поза офіційними договорами 
між вищими навчальними закладами зарубіжних країн-
партнерів.  
 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться 



ППН 6 Конституційне право України 5 Екзамен, 
залік 

ППН 7 Логіка (юридична логіка) 30 Екзамен 
ППН 8 Безпека життєдіяльності  3 Залік 

ППН 8.1 Безпека життєдіяльності 1 Залік 
ППН 8.2 Основи охорони праці 1 Залік 
ППН 8.3 Цивільний захист 1 Залік 
ППН 9 Державне право зарубіжних країн 3 Екзамен 
ППН 10 Основи римського приватного права 3 Екзамен 
ППН 11 Адміністративне право 4 Екзамен 
ППН 12 Фінансове право 3 Залік 
ППН 13 Судові та правоохоронні органи 3 Екзамен 
ППН 14 Цивільне та сімейне право 16 Залік 

ППН 15 Кримінальне право 13 Екзамен, 
залік 

ППН 16 Трудове право 6 Екзамен, 
залік 

ППН 17 Господарське право 5 Екзамен, 
залік 

ППН 18 Земельне та аграрне право 5 Екзамен 
ППН 19 Екологічне право 3 Екзамен 

ППН 20 Кримінальний процес 7 Екзамен, 
залік 

ППН 21 Цивільний процес 7 Екзамен, 
залік 

ППН 22 Криміналістика 6 Екзамен, 
залік 

ППН 23 Міжнародне  та міжнародне приватне 
право 6 Екзамен 

 Курсова робота з дисциплін ППН 14, 
ППН 15 (за вибором)  1  

 Курсова робота з дисциплін ППН 14, 
ППН 15 (за вибором) 1  

 Курсова робота з дисциплін ППН 20, 
ППН 21 (за вибором)  1  

Загальний обсяг обов’язкових компонент    
2. Вибіркова компонента ОП  

Дисципліни вибору вищого навчального закладу 
Цикл професійної підготовки 

ППВНЗ 1 Прокуратура  та адвокатураУкраїни 6 Залік  
ППВНЗ 2 Нотаріат України 3 Залік 

Дисципліни вільного вибору студента 
                 Цикл загальної підготовки 

ЗПВС 1а Риторика 3 Залік  
ЗПВС 1б Етика ділових відносин 3 Залік  
ЗПВС 2а Психологія 4 Залік  
ЗПВС 2б Етика бізнесу 4 Залік  
ЗПВС 3а Соціологія 4 Залік  
ЗПВС 3б Паблік рилейшинз 4 Залік  
ЗПВС 4а Політологія 4 Екзамен  
ЗПВС 4б Конфліктологія 4 Екзамен  



                       Цикл професійної підготовки 
ППВС 1а Історія вчень про державу та право  5 Залік  
ППВС 1б Політико-правові вчення  Залік  
ППВС 2а Юридична  психологія 5 Залік  
ППВС 2б Психологія злочинності  Залік  
ППВС 3а Кримінологія 6 Екзамен 
ППВС 3б Профілактика злочинності  Залік  
ППВС 4а Податкове  та митне право 6 Екзамен 
ППВС 4 б Банківське право  Залік  
ППВС 5а Право соціального забезпечення  Залік 
ППВС 5б Захист цивільних прав в Україні 6 Залік 
ППВС 6а Цивільно-процесуальне провадження 6 Екзамен 
ППВС 6б Господарчий процес 5 Екзамен 
ППВС 7а Організація  юридичної діяльності на 

підприємстві 5 Залік 

ППВС 7б Біржове право 6 Залік 
ППВС 8а Спадкування як підстава набуття права 

власності 6 Залік 

ППВС 8б Право інтелектуальної власності 6 Залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент    

3. Практична підготовка  
ПП.П.01 Навчальна практика 4,5 Диф. залік 
ПП.П.02 Виробнича практика 6 Диф. залік 
ПП.П.03 Виробнича практика 7,5 Диф. залік 

 Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
фаху 

1,5  

Загальний обсяг практичної підготовки  19,5  
Загальний обсяг освітньої програми  240  
 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 
Семестр  Шифр навчальної дисципліни  

1 ЗПН 2, ЗПН 3, ЗПВС 1а (ЗПВС 1б), ППН 2, ППН 3, ППН 4, ППН 10,  
ППН 13 

2 ЗПН 3,. ЗПН 4.1, ЗПН 4.2, ЗПН 4.3, ЗПВС 2а (ЗПВС 2б), ЗПВС 3а (ЗПВС 
3б), ППН 3, ППН 4,  ППН 6,  

3 ЗПН 1, ЗПН 3, ЗПВС 4а (ЗПВС 4б), ППН 1, ППН 5, ППН 6, ППН 15,  
ППН 16, ППВНЗ 9, ППВС 3а (ППВС 3б) 

4 ЗПН 3, ППН 15, ППН 11, ППН 15, ППН 19, ППВС 1а (ППВС 1б),  
ППВС 2а (ППВС 2б)  

5 ППН 7, ППН 9, ППН 6.5, ППН 10,ППН 11, ППВНЗ 4, ППВС 5а (ППВС 
5б), ППВС 7а (ППВС 7б),  

6 ППН 14, ППН 15, ППН 17, ППН 18, ППН 20, ППН 21, ПП.П.02 
7 ППН 8, ППН 8.1, ППН 8.2, ППН 8.3, ППН 12, ППН 17, ППН 20, ППН 21, 

ППН 22, ППН 23, 
8 ППН 22, ПП.П.03, ППВС 3 а (ППВС 3б), ППВС 4а (ППВС 4б), ППВС 6а 

(ППВС 6б), ППВС 7а (ППВС 7б), ППВС 8а (ППВС 8б) 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху. 

Атестація випускників здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня 
досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки.  



Комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху є засобом об’єктивного контролю 
якості вищої освіти фахової підготовки студентів. Рівень фахової підготовки 
встановлюється опосередковано за допомогою різних за формою завдань і складається з:  

- теоретичної частини;  
- практичної частини (розв’язання ситуаційних задач з дисциплін, завдання, для 

реалізації якого використовуються дидактичні засоби, що дозволяє перевірити 
сформованість відповідних умінь та навичок).  

Нормативні дисципліни, що виносяться на державну атестацію, включають: теорію 
держави та права, цивільне право, кримінальне право. Технологія комплексного 
державного екзамену за фахом включає такі технологічні етапи: створення системи 
теоретичних питань і ситуаційних задач; проведення екзамену; перевірка теоретичних 
питань та задач; оцінювання рівня професійної підготовки студентів відповідно до 
об’єктивних критеріїв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

Шифр Загальні компетентності  (ЗК) Фахові компетентності спеціальності  (ФК) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Цикл загальної підготовки 
1.1 Нормативні дисципліни 

ЗПН 1    +                             
ЗПН 2     +     +                       

ЗПН 2.1     +     +                       
ЗПН 2.2     +     +                       
ЗПН 3    +                             
ЗПН 4       +    +                     + 

ЗПН 4.1       +    +                     + 
ЗПН 4.2       +    +                     + 
ЗПН 4.3       +    +                     + 

1.2 Дисципліни вільного вибору студента 
ЗПВС 1а    + +                     +       
ЗПВС 1б    + + +                    +       
ЗПВС 2а      +  +                         
ЗПВС 2б     + +                           
ЗПВС 3а     +     +                       
ЗПВС 3б    +   +                         + 
ЗПВС 4а     +   + + +                       
ЗПВС 4б     + + +                         + 

2. Цикл професійної підготовки 
2.1 Нормативні дисципліни 

ППН 1                      + +     +     
ППН 2     +     +                       
ППН  3     +     +                       
ППН 4     +     +                       
ППН 5     +     +                       
ППН 6  +     +        +           +       
ППН 7  +     +    +                     + 
ППН 8        + +                  +      



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ППН 8.1        + +                  +      
ППН 8.2        + +                  +      
ППН 8.3        + +                  +      
ППН 9      +      +                     
ППН 10          +                     +  
ППН 11 +  +           +      +       +      
ППН 12   +            +  +  +           +   
ППН 13  +           +  +     +   +          
ППН 14 +  +               +   +     +       
ППН 15  +       +    +     +           +    
ППН 16           +     +                 
ППН 17 +  +               +   +     + +      
ППН 18 +  +              + +   +   +  +       
ППН 19 +  +              + +   +   +  +       
ППН 20 +              +           +    +   
ППН 21 +              +   +   +     +    +   
ППН 22  + +   +       +     +               
ППН 23            +                   + + 

2.2 Дисципліни вибору вищого навчального закладу 
ППВНЗ 1 +       +          +    +    +     +  
ППВНЗ 2 +                        + +       

2.3 Дисципліни вільного вибору студента 
ППВС 1а +    +     +                       
ППВС 1б +              +   +   +     +    +   
ППВС 2а      +  +                       + + 
ППВС 2б      +  +                       + + 
ППВС 3а  + +   +       +     +               
ППВС 3б  + +   +       +     +               
ППВС 4а   +            +  +  +       +    +   
ППВС 4 б   +            +  +  +       +    +   
ППВС 5а +    +     +                       
ППВС 5б +              +   +   +     +    +   
ППВС 6а      +  +                       + + 



  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ППВС 6б      +  +                       + + 
ППВС 7а  + +   +       +     +               
ППВС 7б  + +   +       +     +               
ППВС 8а   +            +  +  +       +    +   
ППВС 8б   +            +  +  +       +    +   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої програми  
Шифр ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1. Цикл загальної підготовки 
1.1 Нормативні дисципліни 

ЗПН 1     +                             
ЗПН 2      +     +                       
ЗПН  3     +                             
ЗПН 4        +    +                     + 

1.2 Дисципліни вільного вибору студента 
ЗПВС 1а     + +                     +       
ЗПВС 1б     + + +                    +       
ЗПВС 2а       +  +                         
ЗПВС 2б      + +                           
ЗПВС 3а      +     +                       
ЗПВС 3б     +   +                         + 
ЗПВС 4а      +   + + +                       
ЗПВС 4б      + + +                         + 

2. Цикл професійної підготовки 
2.1 Нормативні дисципліни 

ППН 1 +                      + +     +     
ППН 2      +     +                       
ППН  3 +     +     +                       
ППН 4      +     +                       
ППН 5 +     +     +                       
ППН 6   +     +        +           +       
ППН 7   +     +    +                     + 
ППН 8         + +                  +      

ППН 8.1         + +                  +      
ППН 8.2         + +                  +      
ППН 8.3         + +                  +      
ППН 9 +      +      +                     
ППН 10 +          +                     +  
ППН 11  +  +           +      +       +      



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
ППН 12    +            +  +  +           +   
ППН 13   +           +  +     +   +          
ППН 14  +  +               +   +     +       
ППН 15   +       +    +     +           +    
ППН 16 +           +     +                 
ППН 17  +  +               +   +     + +      
ППН 18  +  +              + +   +   +  +       
ППН 19  +  +              + +   +   +  +       
ППН 20 + +              +           +    +   
ППН 21 + +              +   +   +     +    +   
ППН 22   + +   +       +     +               
ППН 23 +            +                   + + 

2.2 Дисципліни вибору вищого навчального закладу 
ППВНЗ 1 +        +          +    +    +     +  
ППВНЗ 2  +                        + +       

2.3 Дисципліни вільного вибору студента 
ППВС 1а +     +     +                       
ППВС 1б + +              +   +   +     +    +   
ППВС 2а       +  +                       + + 
ППВС 2б       +  +                       + + 
ППВС 3а   + +   +       +     +               
ППВС 3б   + +   +       +     +               
ППВС 4а    +            +  +  +       +    +   
ППВС 4 б    +            +  +  +       +    +   
ППВС 5а      +     +                       
ППВС 5б + +              +   +   +     +    +   
ППВС 6а   + +     +     +     +    +    +     +  
ППВС 6б  +  +               +     +   +       
ППВС 7а   + +   +       +     +               
ППВС 7б   + +   +       +     +               
ППВС 8а  + +   +       +     +                
ППВС 8б     + +   +       +     +          +  + 
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