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першого  (бакалаврського)  рівня  зі  спеціальності 081  –  Право  є  нормативним
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Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 – Право розроблена 
відповідно до: 
• Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 
• Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII; 
• Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій» від 23.11.2011р. №1341; 
• Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; 



• Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) 
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•  Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648; 
• Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 № 1379 
• СТП-64-2021 Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та 
періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО» ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»

1 - Загальна характеристика

Повна назва закладу ви-
щої освіти та 
структурного підроз-
ділу

Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий на-
вчальний заклад "Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій"

Ступінь  вищої  осві-
ти та назва кваліфі-
кації мовою  ори-
гіналу

Бакалавр
Бакалавр права 

Спеціальність, 
офіційна назва 
освітньої про-
грами

081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Право»

Тип диплому та 
обсяг освітньої про-
грами

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 
ЄКТС (3 роки 10 місяців) 

Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості ви-
щої освіти
Від 27 квітня 2021 р., протокол № 7 (50)
Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)

Цикл/рівень 6 рівень - НРК України; 6 рівень - EQF LLL; перший 
цикл –  ЄПВО (НРFQ EHEA)

Передумови Повна загальна середня освіта.
Наявність ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-квалі-
фікаційного рівня  «молодший спеціаліст»), 
фаховий молодший бакалавр

Мова(и) викладання Українська

Термін дії освіт-
ньої     програми

5 років

Інтернет-адреса по-
стійного розміщення 
опису освітньої про-
грами

 2 - Мета освітньої програми 
Метою  ОП є формування  загальних та фахових компетентностей, необхідних для
успішної  діяльності правника із  розвинутим правовим мисленням та світоглядом, ви-
соким рівнем правової свідомості та культури, надання ґрунтовних знань   щодо  при-
роди правових явищ, цінностей, принципів та функцій права, змісту основних галузей
права та правових інститутів, а також здатності їх застосування у практичній юриди-
чній діяльності  у різних правових  ситуаціях задля захисту прав людини.   

 3 - Характеристика освітньої програми



Предметна 
область (галузь 
знань, спеці-
альність)

Галузь знань: 08 Право
 Спеціальність: 081 Право

Орієнтація освіт-
ньої           програми

Освітньо-професійна

Опис предметної 
області

Об’єкт  вивчення: право  як  соціальне  явище. Вивчення
права та його джерел ґрунтується на правових доктринах,
цінностях і   принципах, в основі яких покладені права та
основоположні свободи людини.

Цілі навчання: формування здатності розв’язува
Теоретичний  зміст  предметної  області  складають
знання про: основи поведінки інди складні с
еціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і
змісту його основних правових інститутів, а також 
еж правового регулювання різних суспільних відносин.

Методи,  методики  та  технології:  загальнонаукові  і
спеціальні методи півідів і соціальних гру
; творення права, його тлумачення та застосування; правові
цінності, принципи, а також природа і з
іст  правових  інститутів,  етичні  стандарти  правничої
професії.

Інструменти  та  обладнання:  сучнання  правових  явищ;
методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів
і соціальних груп,  ідентифікації правово
 проблеми  та  її  вирішення  на  основі    принципів  права;
інформаційно-комунікаційні технології.

сне інф  
рмаційно-комунікаційне  обладнання,
інформаційні ресурси та програмні   продукти, що
застосовуються в правовій діяльності.

Основний фокус 
освітньої програми 

Програма спрямована  на формування та розвиток профе-
сійних компетентностей,  які  є  необхідними для розуміння
права як цивілізаційного надбання людства та складного си-
стемного явища, знання змісту  його принципів та функцій,
основних елементів системи права, особливостей правового
регулювання різних суспільних відносин та розвиток  вмінь
та навичок застосування отриманих знань у практичній дія-
льності правника. 
Програма є студентоцентричною,  сформована з урахуван-
ням стандартів врегульованої професії правника, тенденцій
реформування правничої освіти, викликів сучасного ринку



праці  та  вимог  юридичної  практики,   заснована  на  світо-
гляді  в  дусі  поваги  до  людської  гідності  та  верховенства
права.

Особливості програми
Структура  і  зміст  програми передбачають  як  формування
компетентностей  для  початку  правничої  кар’єри  та  пер-
спектив працевлаштування,  так і  необхідного рівня  знань
та  вмінь  для  вступу  на   наступний,  магістерський  рівень
здобування юридичної освіти. 
Програма  поєднує  класичний  підхід  щодо  загальних   та
спеціальних компетентностей правника (передбачає отрима-
ння знань фундаментальних галузей права та особливостей
правового регулювання різних сфер суспільної діяльності)
та інноваційні елементи, які відображають тренди сучасної
юридичної  освіти  (посилення  практичної  складової  на-
вчального  процесу,   євроінтеграційну  спрямованість,
особливо в частині забезпечення та захисту прав людини,
гендерний мейнстримінг,  підвищення ролі доброчесності в
освіті правника та врахування регіонального аспекту).

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчан-
ня

Придатність до пра-
цевлаштування

*Класифікатор професій ДК 003:2010:
242 – професіонали в галузі правознавства та правоохорон-
ної діяльності;
2421 - професіонали в галузі правознавства;
2423 - професіонали в галузі правоохоронної діяльності;
2424 – професіонали кримінально-виконавчої служби;
2429 – інші професіонали в галузі правознавства.

Подальше  навчання
Мають право продовжити навчання на другому
(магістерському)  рівні  вищої  освіти.  Набуття  додаткових
кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навча-
ння

Студентоцентрований,   проблемноорієнтований,
професійноорієнований,  комунікативний, міждисциплі-
нарний підходи до навчання. Викладання проводиться у ви-
гляді  лекцій, практичних занять, роботи в малих групах,
проведення індивідуальних занять, проходження практики,
консультацій з викладачами,  самонавчання.  Акцент  роби-
ться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні
презентувати результати роботи, що сприяє формуванню ро-
зуміння  потреби  й  готовності до  продовження  самоосвіти
протягом життя.

Оцінювання Поточний контроль, письмові екзамени, заліки, захист звітів 
з практики, захист курсових робіт, комплексний атестаційний 
екзамен.

6 – Програмні компетентності (за стандартом)

Інтегральна 
компетентність (ІК)

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та
практичні  проблеми  у  галузі  професійної  правничої
діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає



застосування  правових  доктрин,  принципів  і  правових
інститутів  і  характеризується  комплексністю  та
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та
синтезу.
ЗК2.  Здатність  застосовувати  знання  у  практичних
ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так
і письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6.  Навички  використання  інформаційних  і
комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10.  Здатність  діяти  на  основі  етичних  міркувань
(мотивів).
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства,  усвідомлювати  цінності  громадянського
(вільного  демократичного)  суспільства  та  необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК12.  Здатність  усвідомлювати  рівні  можливості  та
гендерні проблеми.
ЗК13.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,
культурні,  наукові  цінності  і  досягнення  суспільства  на
основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку
права, його місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК14.  Цінування  та  повага  різноманітності  і
мультикультурності.
ЗК15.  Прагнення  до  збереження  навколишнього
середовища.

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК)

СК1.  Здатність  застосовувати  знання  з  основ  теорії  та
філософії  права,  знання і  розуміння структури правничої
професії та її ролі у суспільстві.
СК2.  Знання  і  розуміння  ретроспективи  формування
правових та державних інститутів.
СК3.  Повага  до  честі  і  гідності  людини  як  найвищої
соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
СК4.  Знання  і  розуміння  міжнародних  стандартів  прав
людини, положень Конвенції  про захист прав людини та
основоположних свобод, а також практики Європейського
суду з прав людини.
СК5.  Здатність  застосовувати  знання  засад  і  змісту
інститутів  міжнародного  публічного  права,  а  також
міжнародного приватного права.
СК6.  Знання  і  розуміння  основ  права  Європейського
Союзу.



СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і
доктрин  національного  права,  а  також  змісту  правових
інститутів,  щонайменше  з  таких  галузей  права,  як:
конституційне  право,  адміністративне  право  і
адміністративне  процесуальне  право,  цивільне  і  цивільне
процесуальне  право,  кримінальне  і  кримінальне
процесуальне право.
СК8.  Знання  і  розуміння  особливостей  реалізації  та
застосування норм матеріального і процесуального права.
СК9.  Знання  і  розуміння  основ  правового  регулювання
обігу публічних грошових коштів.
СК10.  Знання  і  розуміння  соціальної  природи  трудових
відносин та їх правового регулювання.
СК11.  Здатність  визначати  належні  та  прийнятні  для
юридичного аналізу факти.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати
та обґрунтовувати правові позиції.
СК13.  Здатність  до  критичного  та  системного  аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у професійній
діяльності.
СК14.  Здатність  до  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.
СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів
правозастосування.
СК16.  Здатність  до  логічного,  критичного  і  системного
аналізу  документів,  розуміння  їх  правового  характеру  і
значення.

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК), 
визначені 
навчальним закладом

СК17. Знання та розуміння  правового забезпечення гендерної
рівності та фемінізму у праві, володіння гендерною 
чутливістю у правозастосуванні. 
СК18. Знання та розуміння особливості правового 
регулювання екологічних відносин та здатність здійснювати 
захист екологічних прав.

7 – Програмні результати навчання (за стандартом)

Соціально-
гуманітарна 
ерудованість

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки
заздалегідь невідомих умов та обставин.
РН2.  Здійснювати  аналіз  успільних  процесів  у  контексті
аналізованої  проблеми  і  демонструвати  власне  бачення
шляхів її розв’язання.
РН3.  Проводити  збір  і  інтегрований  аналіз  матеріалів  з
різних джерел.
РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу відомої проблеми.
РН5.  Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи
відому проблему.

Дослідницькі РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і



навички самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
РН8.  Використовувати  різноманітні  інформаційні  джерела
для повного та всебічного встановлення певних обставин.
РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких
потрібна  допомога,  і  діяти  відповідно  до  отриманих
рекомендацій.

Комунікація РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами
як  усно,  так  і  письмово,  правильно  вживаючи  правничу
термінологію.
РН11. Володіти базовими навичками риторики.
РН12.  Доносити  до  респондента  матеріал  з  певної
проблематики доступно і зрозуміло.
РН13.  Пояснювати  характер  певних  подій  та  процесів  з
розумінням професійного та суспільного контексту.

Професійна 
самоорганізація та 
використання 
інформаційних 
технологій

РН14.  Належно використовувати  статистичну  інформацію,
отриману  з  першоджерел  та  вторинних  джерел  для  своєї
професійної діяльності.
РН15.  Вільно  використовувати  для  професійної  діяльності
доступні інформаційні технології і бази даних.
РН16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними
програмами, необхідними у професійній діяльності.
РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у  ви-
конання завдань групи.

Праворозуміння РН18.  Виявляти  знання  і  розуміння  основних  сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування
національної правової системи.
РН19.  Демонструвати  необхідні  знання  та  розуміння
сутності  та  змісту  основних  правових  інститутів  і  норм
фундаментальних галузей права.
РН20.  Пояснювати  природу  та  зміст  основних  правових
явищ і процесів.

Правозастосування РН21.  Застосовувати  набуті  знання  у  різних  правових
ситуаціях,  виокремлювати  юридично  значущі  факти  і
формувати обґрунтовані правові висновки.
РН22.  Готувати  проекти  необхідних  актів  застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних
правових ситуаціях.
РН23.  Надавати  консультації  щодо  можливих  способів
захисту   прав  та  інтересів  клієнтів  у  різних  правових
ситуаціях.

Програмні результа-
ти навчання, ви-
значені навчальним 
закладом

РН24. Застосовувати набуті знання в сфері гендерної рівності 
та прав жінок.
РН25.  Використовувати  та  застосовувати  положення  на-
ціонального та міжнародного законодавства в сфері охорони
довкілля,  визначати  способи  реалізації  та  захисту  екологі-
чних прав та обов’язків. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення
До     реалізації     програми     залучаються      науково-педаго-
гічні працівники з науковими ступенями та/або вченими зван-
нями, а також висококваліфіковані спеціалісти. Кваліфіковані



науково-педагогічні  працівники,  які  забезпечують  реалізацію
освітньо-професійної програми, відповідають профілю і напря-
му  дисциплін,  що  викладаються,  мають  необхідний  стаж
педагогічної роботи та досвід практичної роботи.
Науково-педагогічні  працівники  один  раз  на  п’ять  років
проходять стажування, в т.ч. закордонні.

Матеріально-техні-
чне забезпечення

Навчальний корпус; гуртожиток; тематичні кабінети; спеціалі-
зовані лабораторії; комп’ютерні лабораторії; пункти харчуван-
ня; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мульти-
медійне обладнання; спортивний зал, спортивний майданчик.
Усі  приміщення  відповідають  будівельним  та  санітарним
нормам.  Використовуються  сучасні  комп’ютерні  засоби  та
програмне забезпечення.

Інформаційне та на-
вчально-методичне 
забезпечення

Належне забезпечення навчального процесу здійснюється на-
ступними  інструментами:  наукова  бібліотека,  читальна  зала;
електронна бібліотека; електронний каталог бібліотеки Медіа-
центр;  офіційний  сайт  ЗІЕІТ:  https://www.zieit.edu.ua/;  точки
бездротового  доступу  до  мережі  Інтернет;  необмежений  до-
ступ  до  мережі  Інтернет;  віртуальне  навчальне  середовище
Moodle;  корпоративна  пошта;  повний  комплекс  навчально-
методичного забезпечення курсів, що викладаються,  практик
(за видами) та дипломування.

9 - Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх угод між Запорізьким
інститутом  економіки  та  інформаційних  технологій  і закла-
дами вищої освіти України. Підвищення кваліфікації (ста-
жування)  науково-педагогічних працівників у вітчизняних
ЗВО-партнерах.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх угод між Запорізьким 
інститутом економіки та інформаційних технологій і зарубіж-
ними закладами вищої  освіти.

Навчання 
іноземних здобува-
чів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться.

10 - Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Принципи та 
процедури 
забезпечення 
якості освіти

Принципи: 
- відкритість (публічність);
- академічна доброчесність і свобода;
- запобігання нетолерантності будь-якого типу або 
дискримінації щодо студентів і працівників
 Процедури:
 розроблення  і  затвердження  освітніх  програм,  які
повинні  відповідати  першому  (бакалаврському)  рівню  на-
ціональної рамки кваліфікації вищої освіти (НРК) (збір, аналіз
і  використання інформації  для ефективного управління про-
грамами та іншою діяльністю);
 студентоцентроване навчання, викладання та оцінюван-
ня;



 зарахування, досягнення, визнання та атестація здобува-
чів вищої освіти (використання процедур об’єктивного оціню-
вання знань студентів через моніторинг результатів навчання
та  сформованих  компетентностей  шляхом упровадження  рі-
зних форм контролю);
 забезпечення якості науково-педагогічних кадрів  (чесні
і прозорі процеси щодо прийняття на роботу і розвитку НПК,
заохочення їхньої наукової діяльності  та інновацій у методах
викладання);
 навчальні ресурси та підтримка здобувачів вищої освіти
(відповідне  і  належне  фінансування  навчальної  та  виклада-
цької діяльності);
 дотримання норм забезпечення якості освіти відповідно
до принципу автономії ЗВО.

Моніторинг та 
періодичний 
перегляд освітніх 
програм

Поточний  моніторинг  і  періодичний  перегляд  програм,  їх
актуалізація. Перегляд освітніх програм здійснюється раз на 5
років. Але з метою удосконалення або модернізації проектна
група може вносити необхідні зміни чи доповнення протягом
цього  терміну. Залучення  здобувачів  вищої  освіти,
випускників  та  роботодавців  до  процесу  періодичного
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості.
Забезпечення  циклічного  зовнішнього  оцінювання  якості
освітніх програм

Оцінювання 
здобувачів вищої 
освіти

Внутрішня  система  оцінювання  здобувачів  вищої  освіти
відповідно до положень: «Про організацію освітнього процесу
в  Запорізькому  інституті  економіки  та  інформаційних
технологій»,    «Про організацію та  методичне  забезпечення
навчального  процесу  за  кредитно-модульною  системою  у
Запорізькому  інституті  економіки  та  інформаційних
технологій», Правил  проведення  контрольних заходів:
 - наявність  чітких,  зрозумілих,  валідних  і  заздалегідь
оприлюднених  вимог  щодо  поточного,  періодичного  та
підсумкового контролю (семестрового контролю, атестації); 
- відповідність  форм  атестації  стандарту  вищої  освіти;
дотримання  процедурних  аспектів  проведення  контрольних
заходів; 
- забезпечення  об’єктивності  екзаменаторів,  наявність
процедур оскарження результатів  контрольних заходів  та  їх
повторного проходження; 
- наявність  дієвої  системи  забезпечення  академічної
доброчесності,  у  тому  числі  через  здійснення  моніторингу
дотримання академічної доброчесності, проведення заходів із
популяризації  академічної  доброчесності  серед  учасників
освітнього процесу.

Підвищення
кваліфікації
науково-
педагогічних,
педагогічних  та
наукових
працівників

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
забезпечує  підвищення  кваліфікації  та  стажування  науково-
педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років
із збереженням заробітної плати відповідно до ст. 60 Закону
України «Про вищу освіту»,  ліцензійних умов  провадження
освітньої  діяльності  закладів  освіти  (Постанова  КМУ  від
30.12.2015  р.,  №1187)  та  Положення  про  підвищення



кваліфікації  та  стажування  педагогічних  та  науково-
педагогічних працівників   Запорізького інституту економіки
та  інформаційних  технологій. Система  підвищення
кваліфікації  науково-педагогічних,  педагогічних та наукових
працівників будується на наступних принципах:
• обов’язковості  та  періодичності  проходження
стажування і підвищення кваліфікації;
• прозорості  процедур  організації  стажування  та
підвищення кваліфікації;
• моніторингу відповідності  змісту  програм підвищення
кваліфікації  задачам  професійної  діяльності;  обов’язковості
впровадження результатів підвищення кваліфікації в наукову
та педагогічну діяльність;
• оприлюднення  отриманих  результатів  стажування  та
підвищення кваліфікації.

Наявність
необхідних  ресурсів
для  організації
освітнього процесу

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
забезпечує  освітній  процес  необхідними  та  доступними  для
здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними,
матеріальними,  інформаційними  та  ін.)  та  здійснюють
відповідну підтримку студентів.
При плануванні,  розподілі  та  наданні  навчальних ресурсів  і
забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються
потреби різноманітного студентського контингенту (такого як
студенти: з досвідом, заочної форми навчання, що працюють,
іноземні  студенти,  студентів  з  особливими  потребами).
Внутрішнє  забезпечення  якості  освіти  гарантує,  що  всі
необхідні  ресурси  відповідають  цілям  навчання,  є
загальнодоступними,  а  студенти  поінформовані  про  їх
наявність та можуть їх використовувати у навчанні.

Наявність
інформаційних
систем  для
ефективного
управління
освітнім процесом

Забезпечення  інформаційних  систем  для  ефективного
управління  освітнім  процесом,  публічності  та  прозорості
інформації:  наявність,  доступність  і  практика  застосування
внутрішніх  нормативно-правових  актів,  які  регламентують
права  та  обов’язки  усіх  учасників  освітнього  процесу,
оприлюднення на веб-сайті Інституту інформації  про ОП та
іншої  інформації,  яка  підлягає  оприлюдненню  згідно
законодавства. 
Забезпечення  доступу  здобувачів  вищої  освіти  до  Інтернет-
ресурсу та використання пакетів спеціалізованих прикладних
ліцензованих  програм,  обладнання  аудиторій  сучасними
засобами навчання.

Публічність
інформації  про
освітні програми

Наявність  інформації  про  освітні  програми,  ступені  вищої
освіти та кваліфікації у відкритому доступі на сайті інституту,
постійне оновлення інформації, відповідальність за її якість та
достовірність.

Запобігання  та
виявлення
академічного
плагіату

Дотримання правил професійної етики.
Забезпечення дотримання системи прозорості та об’єктивності
оцінювання результатів навчання.
Впровадження  програм  перевірки  на  плагіат  наукової
продукції.
Система забезпечення академічної доброчесності учасниками



освітнього процесу в інституті, базується на таких принципах:
• дотримання  загальноприйнятих  принципів  моралі  та
наукової етики;
• повага до Конституції  і  законів України і  дотримання
їхніх норм;
• повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно
від  їхнього  світогляду,  соціального  стану,  релігійної  та
національної приналежності;
• дотримання норм чинного законодавства про авторське
право;
• посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей,
тверджень, відомостей;
У  випадку  порушення  принципів  наукової  та  освітянської
доброчесності  та  моральних  принципів  відповідні  особи
притягуються  до  відповідальності  відповідно  до  чинного
законодавства  України  та  діючих  в  інституті  положень  та
норм.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП

Код 
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові роботи, практики,

кваліфікаційні роботи)

Кількість
кредитів

Форма під-
сумкового
контролю

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки

ОК 01  Історія України та української культури  4 екзамен
ОК 02  Українська мова ( за професійним спрямуванням) 3 екзамен
ОК 03  Екологія 3 залік
ОК 04  Економічна теорія (політична економія) 4

екзамен

ОК 05  Соціально-психологічний розвиток особистості 3 залік
ОК 06  Інформаційні системи і технології ( в галузі) 3 залік
ОК 07  Етика та доброчесність в правничій професії 3 залік
ОК 08  Філософія        3 залік
ОК 09  Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) 12 залік, екзамен
Всього за циклом загальної підготовки 38

Цикл професійної підготовки
ОК 10 Теорія держави та права 6 екзамен
ОК 11 Історія держави та права зарубіжних країн 4 екзамен
ОК 12 Історія держави  та права України 4 екзамен
ОК 13 Основи  римського цивільного права 4 залік
ОК 14 Конституційне право та процес 5 екзамен
ОК 15 Адміністративне право 5 екзамен
ОК 16 Цивільне та  сімейне право (Частина I) 7 залік, екзамен
ОК 17 Кримінальне право ( Частина I) 6 залік, екзамен
ОК 18 Курсова робота з дисципліни "Кримінальне право 

(Частина І)"
1 залік

ОК 19 Судоустрій України та альтернативне вирішення 
спорів

4 екзамен

ОК 20 Адміністративна відповідальність 4 залік
ОК 21  Адміністративне судочинство 4 екзамен
ОК 22 Трудове право та право соціального забезпечення 4 екзамен



ОК 23 Фінансове право 3 залік
ОК 24  Цивільний процес 4 екзамен
ОК 25  Кримінальне право (Частина ІІ) 7 залік, екзамен
ОК 26  Цивільне та  сімейне право (Частина ІІ) 8 залік, екзамен
ОК 27 Курсова робота з дисципліни "Цивільне та сімейне

право (Частина ІІ)"
1 залік

ОК 28 Кримінальний процес 6 екзамен
ОК 29 Екологічне право 3 залік
ОК 30 Міжнародне публічне право 5 екзамен
ОК 31 Курсова робота з дисципліни " Міжнародне 

публічне право"
1 залік

ОК 32 Міжнародний захист прав людини 5 залік
ОК 33 Філософія права 4 залік
ОК 34 Міжнародне приватне право 3 залік
ОК 35 Гендерна рівність та права жінок 4 екзамен
ОК 36 Основи права Європейського Союзу 4 залік
 Всього за циклом  професійної підготовки 115
ОК 37 Практика 1: ознайомча 6 залік
ОК 38 Практика 2: професійна 6 залік
ОК 39 Практика 3: виробнича 6 залік
ОК 40 Практика 4: передвипускна 6 залік
Всього 24
ОК 41 Комплексний атестаційний екзамен 2
Загальний обсяг обов’язкових компонент 179

Вибіркові компоненти ОП – 60 кредитів
ВСЬОГО 240

2.2. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація  здобувачів  вищої  освіти  здійснюється  у  формі  комплексного
атестаційного екзамену з дисциплін: Конституційне право та процес, Адміністрати-
вне право, Цивільне та сімейне право, Кримінальне право, Кримінальний процес,
Цивільний процес, Міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини.

Встановлення  відповідності  засвоєних  здобувачами  вищої  освіти  рівня
бакалавр та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої
освіти відбувається через підсумкову атестацію, яка здійснюється відкрито і гласно
на засіданні екзаменаційної комісії.
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