
4. Організаційне і навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу 

 
Здійснений Вченою радою юридичного факультету та його відповідними кафедрами 

самоаналіз організаційного і навчально-методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу та його відповідності чинним ліцензійним і акредитаційним нормативам дозволяє 
константувати наступне: 

З усіх трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів – «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» - на 
факультеті наявні належним чином розроблені, апробовані навчально-методичні матеріали: 

4.1. Функціонує добре продумана та апробована система планування навчально-
виховного процесу. В його основу береться Конституція України, чинне законодавство 
України та нормативні акти Уряду України, МОНмолодьспорту України, ОКХ і ОПП 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також «Концепція вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника (юриста) відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти та правничої (юридичної) професії на юридичному факультеті 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та відповідного розвитку 
юридичного факультету». На основі вищезазначених зовнішніх та внутрішніх нормативних 
актів кожна кафедра факультету на своєму першому (серпневому) засіданні перед початком 
навчального року ухвалює річний план навчально-методичного забезпечення навчально-
виховного процесу на факультеті і двічі на рік, у січні та червні заслуховує звіти кожного 
викладача кафедри про його виконання, при цьому, згідно протоколів засідань кафедр, 
перевіряється не лише формальний факт виконання, але й повнота та якість виконання 
робочих навчальних планів та робочих програм усіх дисциплін, а також моніториться 
запровадження викладачами кафедр сучасних технологій навчання студентів спеціальності, 
використання ними мультимедійних та інших технічних засобів навчання. 

4.2. Навчально-методична рада факультету спільно з кафедральними 
методсекціями та цикловими методичними комісіями щорічно розробляють та уточнюють 
внутріфакультетські і кафедральні стандарти та інші нормативні вимоги щодо 
організаційного і навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. На 
основі цих стандартів та інших нормативних вимог внутрішнього характеру з усіх трьох 
освітньо-кваліфікаційних рівнів – «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» - на факультеті 
наявні належним чином розроблені, апробовані навчально-методичні матеріали: 

- з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» за ОКР «Бакалавр»: Типова 
програма; робоча програма; методичні вказівки до усіх практичних і семінарських занять; 
інструкції до лабораторних занять; тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх 
написання; методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, включаючи 
критерії оцінювання семестрових заліків та іспитів, курсових робіт та державного іспиту за 
ОКР «Бакалавр»; наявна в необхідній кількості навчальна література – підручники, навчальні 
посібники – у кількості 1 підручник чи навчальний посібник на 3-х або менше студентів. 

- зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» за ОКР «Спеціаліст»: типова програма; 
робоча програма; методичні вказівки до усіх практичних і семінарських занять; інструкції до 
лабораторних занять; тематика дипломних робіт та методичні вказівки до них; методичні 
вказівки з організації самостійної роботи студентів, методичне забезпечення контролю знань 
студентів, включаючи критерії оцінювання викладачем семестрових заліків та іспитів, 
оцінювання ДЕК дипломних робіт та оцінювання ДЕК кваліфікаційного державного іспиту; 
наявна в достатній кількості навчальна література – альтернативні підручники, навчальні 
посібники – у кількості 1 підручник чи навчальний посібник на 2-х або менше студентів. 

- зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» за ОКР «Магістр»: типова програма; 
робоча програма; методичні вказівки до усіх практичних і семінарських занять; інструкції до 
лабораторних занять; тематика магістерських робіт та методичні вказівки до їх виконання; 
методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, методичне забезпечення 
контролю знань студентів, включаючи критерії оцінювання викладачем семестрових заліків 



та іспитів, оцінювання ДЕК магістерських робіт та оцінювання ДЕК кваліфікаційного 
державного іспиту; наявна в достатній кількості навчальна література з усіх дисциплін, 
передбачених робочою програмою – альтернативні підручники, навчальні посібники – у 
кількості 1 підручник чи навчальний посібник на 2-х студентів. 

4.3. На юридичному факультеті на належному рівні поставлено видавничу діяльність 
та забезпечення навчального процесу спеціальності «Правознавство» навчальною і 
довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, комплектується відео-
комп’ютерні фонди матеріалів для навчально-виховного процесу. Навчально-методична 
документація та підручники, наведені у таблиці 4.5 акредитаційної справи, наявні, доступні 
студентам. Протягом останніх двох років уся навчально-методична документація 
спеціальності «Правознавство» поряд із паперовою формою також існує у електронній формі 
та відкрита для вільного доступу. 

4.4. Навчально-виховна діяльність юридичного факультету ЧНУ імені Юрія 
Федьковича здійснюється за загальноуніверситетською та  власною програмами 
виховання, де інтегруючою основою є принципи єдності національного і 
загальнолюдського, гуманізму, демократизму, індивідуального підходу, єдності навчання і 
виховання, природовідповідності, науковості. На заміну епізодичним заходам прийшов 
системно-комплексний підхід до виховання майбутніх фахівців-юристів, головним 
показником ефективності якого є високий рівень вихованості, особистісної культури, а 
головне – бездоганна моральність: аморальний юрист – руйнівник-цинік.  

Основними напрямами навчально-виховного процесу на факультеті є: підготовка та 
розробка методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи 
професорсько-викладацьким колективом; подальше вдосконалення реально діючої цілісної 
системи виховної роботи; визначення та реалізація пріоритетних напрямів гуманітарної та 
виховної роботи; впровадження науково обґрунтованих та практично апробованих методів і 
форм виховання студентської молоді. Формуючи соціально активну особистість, 
професорсько-викладацький колектив факультету виходить з того, що кожен студент 
повинен систематично залучатися до різних видів громадської діяльності, брати участь в 
роботі студентського самоврядування, різноманітних молодіжних організаціях, клубах за 
інтересами. 

Водночас, серед форм проведення правовиховної роботи на факультеті перевага 
надається: поглибленню правових знань; вихованню у студентів поваги до Конституції, 
законів, правових норм співжиття; формуванню у студентів потреби у правовій поведінці. 
Система планування навчально-виховного процесу будується на основі Концепції виховної 
роботи юридичного факультету, яка складається з п’яти основних блоків: громадянське 
виховання; правова освіта; художньо-естетичне виховання; екологічне виховання; 
превентивне виховання. 

На факультеті активно працюють такі органи студентського самоврядування як 
студентський парламент, студентська профспілка, студентська рада. 

4.5. На спеціальності «Правознавство» ЧНУ ім. Ю. Федьковича на основі «Положення 
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженого 
наказом Міністерства освіти України  від 8 квітня 1993р., №93) та Наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 «Про затвердження форм документів 
з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» № 384 розроблено 
власну концепцію практичної підготовки студентів. Регламент та тривалість навчальних і 
переддипломної практик наведено у навчальному плані. Кожний вид практики проводиться 
згідно розробленої програми практики, в якій вказано завдання практики, а також подано 
вимоги та терміни виконання цих завдань. Для практичної підготовки студентів з базами 
практик підписуються відповідні угоди. Для організації та здійснення усіх видів практик 
студентами спеціальності «Правознавство» відповідними кафедрами юридичного факультету 
заключено та реалізується  понад 150 двосторонніх угод з органами влади та місцевого 



самоврядування, судами, прокуратурами та іншими установами, що здійснюють юридичну 
діяльність. 

Навчальні практики студенти проходять під керівництвом трьох випускаючих кафедр 
факультету. Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права організує і 
керує практикою студентів в місцевих органах влади та органах місцевого 
самоврядування на другому курсі. Кафедра кримінального права і криміналістики 
організує і керує практикою в органах прокуратури на третьому курсі. Кафедра 

правосуддя організує і керує практикою в судових органах на четвертому курсі. 
Виробнича практика студентів 5 курсу ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» здійснюється під 
керівництвом кафедри спеціалізації. Програми походження навчальних та виробничої 
практик передбачають виконання практикантами всього спектру роботи юриста. Усі види 
практик завершуються підготовкою звітів та захистом їх на відповідній кафедрі. 

 
Навчально-виховна діяльність юридичного факультету ЧНУ імені Юрія 

Федьковича здійснюється за загальноуніверситетською та  власною програмами виховання, 
де інтегруючою основою є принципи єдності національного і загальнолюдського, гуманізму, 
демократизму, індивідуального підходу, єдності навчання і виховання, 
природовідповідності, науковості. На заміну епізодичним заходам прийшов системно-
комплексний підхід (виховна система) до виховання майбутніх фахівців-юристів, головним 
показником ефективності якого є високий рівень вихованості, особистісної культури, а 
головне – бездоганна моральність: аморальний юрист – руйнівник-цинік.  

Основними завданнями навчально-виховного процесу на факультеті є: підготовка та 
розробка методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи 
професорсько-викладацьким колективом; подальше вдосконалення реально діючої цілісної 
системи виховної роботи; визначення та реалізація пріоритетних напрямів гуманітарної та 
виховної роботи; впровадження науково обґрунтованих та практично апробованих методів і 
форм виховання студентської молоді. Формуючи соціально активну особистість 
професорсько-викладацький колектив факультету виходить з того, що кожен студент 
повинен систематично залучатися до різних видів громадської діяльності, брати участь в 
роботі студентського самоврядування, різноманітних молодіжних організаціях, клубах за 
інтересами. 

Водночас, серед форм проведення правовиховної роботи на факультеті перевага 
надається: поглибленню правових знань; вихованню у студентів поваги до Конституції, 
законів, правових норм співжиття; формуванню у студентів потреби у правовій поведінці. 
Система планування навчально-виховного процесу будується на основі Концепції виховної 
роботи юридичного факультету, яка складається з п’яти основних блоків: громадянське 
виховання; правова освіта; художньо-естетичне виховання; екологічне виховання; 
превентивне виховання. 

Головна мета громадянського виховання полягає в набутті студентами факультету 
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури міжнаціональних взаємин. Формування у студентів, незалежно від 
національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовної, 
моральної, правової, трудової культури.  

Основними елементами громадянського виховання студентів юридичного 
факультету виступає формування чіткої громадської активної позиції, чесності, патріотизму, 
нетерпимості до будь-яких антисуспільних проявів. Втілення в життя даних елементів є 
можливе у випадку поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю 
студентів; демократизація виховання на факультеті – розвиток різноманітних форм 
співробітництва і встановлення довіри між вихователем (викладачем) і вихованцями 
(студентами); поваги особистості студента, розуміння його запитів та інтересів; 
безперервність і системність виховання; широке використання у виховній роботі історичних 
традицій факультету; створення на факультеті іменних аудиторій Є.Ерліха, Г.Гроса, 



Й.Шумпетера; формування поваги до  видатних юристів-правознавців, що викладали та 
викладають на факультеті.  

Метою правового виховання є формування свідомого громадянина, патріота, 
професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, 
світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 
саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. На 
факультеті проводяться заходи, які полягають у визначенні й забезпеченні в реальному житті 
прав людини як гуманістичної цінності; формування національної свідомості; утвердження 
гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, 
справедливість. За для досягнення таких результатів на факультеті для студентів проведена 
перша тематична лекція «Буковина – край де варто жити». У вересні місяці студенти 
відвідали відкриту виставку «Ausstellung». Активну учать студенти факультету прийняли у 
диспутах присвячених 16-й річниці Конституції України та 21-й річниці Незалежності 
України. 

Мета художньо-естетичного виховання — виховувати в студентів естетичні погляди, 
смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації. Національне 
виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке 
надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. Так, у 
відповідності до плану виховних заходів факультету щорічно студенти приймають участь у 
загальноуніверситетських та міських конкурсах. Студенти юридичного факультету 
другого та третього року навчання Сиротюк Ю.В. та Фуркал С.О. отримали перемогу 
на загальноуніверситетському  конкурсі «Студент-студентка року», що проводився в 
2011-2012 навчальному році. В 2012-2013 навчальному році студенти 2 курсу Яремчук 
В.В. та Грібович М.В. вийшли у фінал конкурсу «Студент-студентка 2012», який має 
відбутися в листопаді місяці.  

Призові місця студенти юридичного факультету, а саме студентка 2-го курсу 
Семко Марія та студентка 3-го курсу Царік Тетяна, зайняли в конкурсі «Університет 
має талант». Долучається студентська молодь факультету і до участі в музичному 
фестивалю «Хвиля». Належне представлення факультету демонструють студенти при 
виконанні естрадних пісень, присвячених творчості Назарія Яремчука.         

Екологічне виховання студентів передбачає формування екологічної культури 
особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за 
національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної 
діяльності, непримиренне ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. Студенти факультету 
активно приймають участь у щорічних заходах благоустрою територій що проводиться з 
ініціативи органів місцевого самоврядування.  

До даного блоку Концепції виховної роботи належить і виховання фізичне та 
спортивне. Змістом його є утвердження здорового способу життя як невід’ємної частини 
загальної культури особистості. Сприяти 
повноцінному фізичному розвитку 
особистості, формувати її фізичні здібності, 
зміцнювати здоров’я, формувати гармонію 
тіла і духу, людини і природи. Студентство 
факультету завжди активно приймає участь 
у «Спартакіаді студентів ЧНУ ім. Юрія 
Федьковича», яка стала традиційною для 
університету та юридичного факультету. 
Так, студент 5-го курсу Юрій Озорович 
виборов перші місця у змаганнях по вільній 
боротьбі та дзюдо. Жіноча футбольна 
команда отримала 2 місце в загальному університетському рейтингу з футболу. Серед 
студентів факультету, виборовши 2 місце, гарну гру в шахи продемонстрували студенти 



О.Тесля та М.Кришмару. Завдяки наполегливості, особистим якостям названих студентів та 
допомоги багатьох інших студентів, у загальному рейтингу спартакіади серед 
факультетів ЧНУ ім. Ю.Федьковича, юридичний факультет посів 3 місце.    

Відзначаючи День збройних сил України проводяться на факультеті різноманітні 
спортивні конкурси «Студентські забави», «Козацькі забави». Активну участь в цих заходах 
приймає і професорсько-викладацький колектив. Це дає змогу поспілкуватися студентам з 
викладачами на вільні теми, отримати життєвий досвід та об’єднати факультет в одну велику 
факультетську сім’ю.  

  Мета превентивного виховання — запобігання правопорушень, попередження 
розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності в процесі 
перевиховання, забезпечити набуття студентством особистого досвіду реалізації прав і 
виконання обов’язків у моральних і правових взаємостосунках.  

На факультеті постійно організовуються зустрічі студентів факультету з 
представниками правоохоронних органів міста та області з актуальних питань сьогодення. 
Досить часто представники правоохоронних органів залучають студентів юридичного 
факультету в якості понятих, що дає змогу студентству відчути реалії життя в «дорослому 
світі».     

На основі Концепції виховної роботи та її складових елементів на юридичному 
факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводяться 
різноманітні тематичні лекції з залученням  практиків – адвокатів, нотаріусів. Так, у 
мультимедійній аудиторії імені Євгена Ерліха (зал вченої ради) юридичного факультету 
відбулась зустріч студентів з успішним адвокатом, членом Асоціації адвокатів Чернівців та 
Чернівецької області – Ігорем Байцарем.  

Нещодавно на факультеті відбулася наукова 
конференція, яка мала назву «Чернівецька наукова 
школа з фінансового права», де своїми ідеями та 
баченням сучасних проблем фінансового права в 
прекрасній іменній аудиторії Ганса Гроса могли 
поділитися професорсько-викладацький склад зі 
студентством не лише юридичного факультету ЧНУ 
ім. Ю.Федьковича, а і зі студентами вищих юридичних 
навчальних закладів освіти міст Києва, Харкова, 
Львова, Одеси та інших. 

 Крім зазначених заходів, які мають 
неоціненний позитивний вплив на виховну 
діяльність на факультеті, періодично 
проводяться і різноманітні круглі столи, 
тематичні брейн-ринги, правові квести. 
Студенти факультету систематично відвідують 
літературно-мистецькі акції.  

Активну участь студенти факультету 
приймають  при проведенні благодійних 
акцій на зразок  «Великодній кошик», 
«Подаруй дитині казку», «Серце до серця». 
Професорсько-викладацький колектив та студентство традиційно до свят «Святого 
Миколая», «Святої Богородиці» приділяє увагу та турботу вихованцям Оршівського 
дитячого будинку «Ромашка», готуючи відповідні святкові сценки, конкурси, розваги 
та подарунки для дітей. 



       
На факультеті активно працюють такі органи студентського самоврядування як 

студентський парламент, студентська профспілка, студентська рада. 
Студентський парламент на юридичному факультеті є виконавчим органом 

студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає 
позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Чернівецького національного 
університету. Студентський парламент юридичного факультету створено шляхом прямої 
представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальному 
студентському віче. Так, шляхом вільного волевиявлення студентів в минулому навчальному 
році було обрано Голову студентського парламенту – студентку 2-го курсу Вольську Іванну. 
Основними завданнями її є координація роботи всіх органів студентського самоврядування 
факультету, активна участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних 
всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів. 
У своїй роботі студентський парламент керується Положенням про студентське самоврядування 
університету. 

Основними завданнями студентського парламенту є забезпечення і захист прав та 
інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов 
для проживання і відпочинку студентів, створення різноманітних студентських гуртків, 
товариств, об'єднань, клубів за інтересами; проведення вечорів відпочинку, конкурсів, 
засідань, виступів КВК (Клуб Веселих і Кмітливих), посвят у студенти, випускних вечорів, 
днів факультету, тощо.  

Студентський парламент юридичного факультету постійно проводить відповідні 
засідання, де вирішуються як поточні проблеми студентів, так і планується порядок 
виконання та підготовки до заходів на зразок «День Права», «День студента», «День 
факультету». Організовуються та проводяться парламентом для студентів юридичного 
факультету різноманітні акції, на зразок: «Ми обираємо здоровий спосіб життя», «Молодь 
проти СНІДУ», «Кидай палити! Дай друзям можливість відчути весну!».  

В свою чергу студентська профспілка, а саме профбюро факультету здійснює 
взаємодію з адміністрацією факультету стосовно умов навчання та проживання, побуту та 
дозвілля, інших питань, що стосуються соціально-економічного положення студентів 
факультету. Головою студентського профбюро факультету обрано студента 2-го курсу 
Яремчука Віталія, який представляє і захищає соціальні права та інтереси членів профспілки 



у відносинах з адміністрацією факультету та у профкомі студентів університету. Здійснює 
належний контроль за додержанням норм навчального навантаження, виплатою стипендій 
студентам факультету, додержанням законодавства та інших нормативно-правових актів 
щодо створення безпечних і нешкідливих умов навчання (освітлення, опалення аудиторій 
тощо), належних навчальних і санітарно-побутових умов. 

Представники профбюро факультету піклуються про збереження і розвиток 
студентських традицій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
направлених на зміцнення здорового способу життя, розвиток культури і спорту, проведення 
змістовного дозвілля. Залучають студентів факультету до занять фізичною культурою та 
спортом, пропагують здоровий спосіб життя, сприяють їхньому духовному та творчому 
розвитку. 

Студентська рада є громадським органом самоврядування студентів, який створюється 
у кожному гуртожитку, де проживають студенти факультету. Очолює студентську раду 
юридичного факультету студент 5-го курсу Олександр Бабін, який активно залучає 
мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на покращення житлових та 
санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, 
культурно-масової, спортивної роботи та організації відпочинку. Значної допомоги  деканату 
та адміністрації університету представники студентської ради надають при поселенні та 
організації проживання студентів у гуртожитку.  

Для виховного процесу на факультеті вагоме значення відіграє комісія з соціальних 
питань, яка створена з метою розгляду порушень правил внутрішнього розпорядку в 
студентських гуртожитках, на засіданнях якої вирішуються питання поселення студентів у 
гуртожиток та подальшого проживання студентів, які порушили правила внутрішнього 
розпорядку. 

Протягом 2011-2012 навчального року комісією з соціальних питань було розглянуто 
значну кількість різноманітних звернень та рапортів, які стосувалися порушень правил 
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках. Результатом таких засідань було 
прийняття ряду заходів дисциплінарного характеру до порушників. Всі засідання комісії з 
соціальних питань оформляються належним чином – протоколами, рапортами тощо. 
Відповідно діяльність комісії спрямована перш за все на профілактику порушень, 
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, дотримання громадського порядку та 
дисципліни, яка діє на принципах справедливості та законності. 

На юридичному факультеті створена та активно функціонує Рада кураторів, яка 
складається з старших кураторів курсів – доц. С.Б. Боднар, доц. Л.В. Струтинська-Струк, 
доц. Л.А. Кондрат’єва, доц. О.В. Руденко, доц. О.П. Донченко. Голова Ради кураторів – 
заступник декана з навчально-виховної роботи доц. В.А. Вдовічен. Основне завдання Ради 
кураторів полягає в координації роботи кураторів груп. Визначення основних напрямів 
виховного процесу та їх удосконалення. Приділяється велика увага навчанню та вихованню 
саме пільгових категорій студентів. На засіданнях ради обговорюються всі заходи виховного 
характеру, що проводяться на факультеті протягом навчального року. З метою покращення 
роботи Ради кураторів на її засідання запрошуються представники студентського 
самоврядування.   

Значну увагу Рада кураторів в своїй роботі приділяє організації та проведенню заходів, 
які торкаються правового, політичного та соціального розвитку держави. Так, Радою 
кураторів розроблено та заплановано велику кількість лекцій-бесід, які полягають у 
висвітленні правового статусу громадян, правового забезпечення їх інтересів та належного 
захисту прав та свобод населення держави. З метою підвищення політичної обізнаності 
студентства юридичного факультету і у зв’язку з проведенням виборів – 2012 до Верховної 
Ради України проведено тематичні диспути та круглі столи. На них студентство 
продемонструвало свою активність в політичному житті України і небайдужість до 
подальшого розвитку держави. Рада кураторів також постійно аналізує соціально-



психологічні аспекти взаємодії студента та кураторів. Завжди спрямовує роботу таким чином 
щоб узгодити та поєднати інтереси всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Висновок: Проведений самоаналіз організаційного та навчально-методичного 

забзепчення навчально-виховного процесу дозволяє зробити висновок, що він  відповідає 

чинним ліцензійним та акредитаційним нормативним  вимогам. 



                                                                                                                                                                     Таблиця 4.1 

НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
 

Назва дисциплін 
за навчальним планом 

А Б В Г Д Е Ж З 

3абезпеченість, % 
Підр./ 
студ. 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Дисципліни нормативної частини 

І.01 Історія України 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.02 Історія української культури 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.03 Українська мова (за професійним спрямуванням) 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.05 Фізичне виховання 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.06 Філософія 100 100 100 - - 100 100 1/3 
І.07 Політологія  100 100 100 - - 100 100 1/3 

Дисципліни вільного вибору студента 
ІІ.08 Фахова іноземна мова  100 100 100 - - 100 100 1/3 

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ 
Дисципліни нормативної частини 

А Типова програма 

Б Робоча програма 

В Методичні вказівки до практичних і семінарських занять 

Г Інструкції до лабораторних занять 

Д Методичні вказівки та тематика курсових робіт 

Е Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Ж 
Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних і залишкових 

знань (ККР))  

З Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента) 

« 0 » немає 

« - » не потрібні  



ІІІ.01 Психологія (загальна і юридична) 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІІІ.02 Безпека життєдіяльності  100 100 100 - - 100 100 1/3 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Дисципліни нормативної частини 

ІV.01 Теорія держави і права 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.02 Історія держави і права зарубіжних країн 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.03 Історія держави і права України 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.04 Судові і правоохоронні органи України 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.05 Конституційне право України 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.06 Логіка (загальна і юридична) 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.07 Адміністративне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.08 Державне право зарубіжних країн 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.09 Екологічне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.10 Історія вчень про державу і право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.11 Цивільне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.12 Кримінальне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.13 Міжнародне публічне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.14 Фінансове право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.15 Трудове право України. Основи охорони праці 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.16 Кримінальне процесуальне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІV.17 Цивільне процесуальне право України 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.18 Криміналістика 100 100 - 100 - 100 100 1/3 
ІV.19 Міжнародне приватне право 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІV.20 Господарське право України 100 100 100 - - 100 100 1/3 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 
V.21 Латинська мова 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.22 Римське право 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.23 Судова медицина 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.24 Адміністративно-процесуальне право України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
V.25 Кримінологія 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.26 Складання процесуальних документів з кримінальних справ 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.27 Складання процесуальних документів з адміністративних справ 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.28 Право соціального захисту 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.29 Право ЄС 100 100 100 - - 100 100 1/3 
V.30 Складання процесуальних документів з цивільних справ 100 100 100 - - 100 100 1/3 

Дисципліни вільного вибору студента 





Таблиця 4.1 

НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
 

Назва дисциплін 
за навчальним планом 

А Б В Г Д Е Ж З 

3абезпеченість, % 
Підр./ 
студ. 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

VІІ.01 Цивільний захист 100 100 100 - - 100 100 1/3 
Вибіркові навчальні дисципліни 

VІІІ.02 Інтелектуальна власність  100 100 - - - 100 100 1/3 
ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  

Нормативні навчальні дисципліни 
ІХ.01 Охорона праці в галузі 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ІХ.02 Філософія права 100 100 100 - - 100 100 1/3 
ІХ.03 Право ЄС 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

Х.01 Актуальні проблеми конституційного права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

А Типова програма 

Б Робоча програма 

В Методичні вказівки до практичних і семінарських занять 

Г Інструкції до лабораторних занять 

Д Методичні вказівки та тематика дипломних робіт 

Е Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Ж 
Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних і залишкових 

знань (ККР))  

З Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента) 

« 0 » немає 

« - » не потрібні  



Х.02 Актуальні проблеми фінансового права  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
Х.03 Актуальні проблеми адміністративного права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІ.01 Кримінальна психологія 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІ.02 Сучасні проблеми криміналістики  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІ.03 Огляд місця події  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІІ.01 Актуальні проблеми цивільного права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІІ.02 Актуальні проблеми трудового права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІІ.03 Здійснення та захист цивільних прав 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІІІ.01 Порівняльне правознавство 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІІІ.02 Порівняльне конституційне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІІІ.03 Виборче право в зарубіжних країнах  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІV.01 Адміністративно-юрисдикційні провадження  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІV.02 Актуальні питання цивільного процесу України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІV.03 Актуальні питання кримінального процесу України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХV.01 Адміністрування податків  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХV.02 Валютне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХV.03 Адміністративно-деліктне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХV.04 Конституційно-правова доктрина України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХV.05 Публічно-правове регулювання ринку цінних паперів 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІ.01 Вчення про суб’єкт злочину 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІ.02 Розслідування комп’ютерних злочинів 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІ.03 Проблеми кваліфікації транспортних злочинів 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІ.04 Проблеми кваліфікації службових злочинів 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІ.05 Кримінальна віктимологія 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІІ.01 Теорія юридичної особи 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІ.02 Страхове право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІ.03 Договірне регулювання трудових відносин  100 100 100 - 100 100 100 1/3 



ХVІІ.04 Пенсійне забезпечення 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІ.05 Правове регулювання відносин власності  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХVІІІ.01 Міжнародний комерційний арбітраж 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІІ.02 Система міжнародних судових установ 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІІ.03 Європейське право навколишнього середовища 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІІ.04 Європейська інтеграція України  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХVІІІ.05 Право національних меншин у міжнародному праві  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХІХ.01 Представництво в цивільному процесі 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІХ.02 Виконавче провадження 100 100 - - 100 100 100 1/3 
ХІХ.03 Судова риторика 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІХ.04 Адміністративно-деліктний процес 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХІХ.05 Перегляд судових рішень 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ХХ.01 Теоретико-правові проблеми фінансово-правового 
статусу розпорядників бюджетних коштів  

100 100 - - 100 100 100 1/3 

ХХ.02 Митне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХ.03 Державна служба 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ХХІ.01 Судова психіатрія 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІ.02 Криміналістичне вчення про жертву  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІ.03 Науково-технічні засоби в правоохоронній діяльності 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

3. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ХХІІ.01 Корпоративне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІІ.02 Правове регулювання ринку нерухомості  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІІ.03 Правовий режим майна сім’ї  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

4. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ХХІІІ.01 Місцеве управління в зарубіжних країнах  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІІІ.02 Міжнародне авторське право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІІІ.03 Право міжнародних трудових відносин 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

5. СУДОВО-ПРАВОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ХХІV.01 Провадження досудового слідства в Україні 100 100 100 - 100 100 100 1/3 





                                                                                                                                                                     Таблиця 4.1 

НАЯВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
 

Назва дисциплін 
за навчальним планом 

А Б В Г Д Е Ж З 

3абезпеченість, % 
Підр./ 
ступ. 

ІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ГГУУММААННІІТТААРРННООЇЇ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ЕЕККООННООММІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

ХХV.01 Педагогіка та психологія вищої школи 100 100 - - - 100 100 1/3 
ХХV.02 Цивільний захист 100 100 100 - - 100 100 1/3 

Вибіркові навчальні дисципліни 
ХХVІ.01 Вища освіта і Болонський процес 100 100 - - - 100 100 1/3 
ХХVІ.02 Інтелектуальна власність  100 100 - - - 100 100 1/3 

ІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРИИРРООДДННИИЧЧОО--ННААУУККООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

ХХVІІ.01 Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі 100 100 - - - 100 100 1/3 
ХХVІІ.02 Охорона праці в галузі  100 100 100 - - 100 100 1/3 
ХХVІІ.03 Філософія права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХVІІ.04 Методологія юридичної науки 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

А Типова програма 

Б Робоча програма 

В Методичні вказівки до практичних і семінарських занять 

Г Інструкції до лабораторних занять 

Д Методичні вказівки та тематика магістерських  робіт 

Е Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Ж 
Методичне забезпечення контролю знань студентів (контроль поточних і залишкових 

знань (ККР))  

З Підручники, навчальні посібники (кількість підручників на одного студента) 

« 0 » немає 

« - » не потрібні  



Вибіркові навчальні дисципліни 
1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

ХХVІІІ.01 Системність фінансового права  100 100 - - 100 100 100 1/3 
ХХVІІІ.02 Об’єктивне фінансове право  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХVІІІ.03 Суб’єктивне фінансове право  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХІХ.01 Юридична герменевтика 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІХ.02 Сучасні концепції соціології права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХІХ.03 Сучасний юридичний позитивізм  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХХ.01 Кримінальне право зарубіжних країн (загальна частина) 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХ.02 Кримінальне право зарубіжних країн (особлива частина) 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХ.03 Зарубіжна кримінологія  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ХХХІ.01 Міграційне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІ.02 Актуальні проблеми науки міжнародного права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІ.03 Система міжнародних судових установ  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ІІІІІІ..  ЦЦИИККЛЛ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ТТАА  ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  
Нормативні навчальні дисципліни 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
ХХХІІ.01 Філософія фінансового права 100 100 - - 100 100 100 1/3 
ХХХІІ.02 Валютне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІ.03 Податкове право ЄС 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІ.04 Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІ.05 Фінансово-процесуальне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІ.06 Методи фінансового права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХІІ.07 
Теоретико-правові проблеми фінансово-правової 
відповідальності  

100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
ХХХІІІ.01 Логіка права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІІ.02 Сучасна релігійна філософія права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІІ.03 Воля як категорія права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІІ.04 Філософія права в Україні 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІІ.05 Гносеологія права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІІІ.06 Справедливість як категорія права 100 100 - - 100 100 100 1/3 



ХХХІІІ.07 Філософія юридичної відповідальності  100 100 - - 100 100 100 1/3 
3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  

ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
ХХХІV.01 Пенітенціарні системи зарубіжних країн  100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІV.02 Вчення про суб’єкт злочину 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХІV.03 Міжнародне кримінальне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХІV.04 
Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному 
праві  

100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХІV.05 Антикорупційна політика України 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХІV.06 Кримінальна віктимологія 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХІV.07 Транснаціональна злочинність 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

ХХХV.01 Інституційна структура ЄС 100 100 - - 100 100 100 1/3 
ХХХV.02 Міжнародний захист прав людини 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХV.03 Іноземні інвестиції і міжнародне право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХV.04 Автономія волі у міжнародному приватному праві  100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХV.05 Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХV.06 Міжнародне трудове право 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХV.07 Право міжнародної відповідальності 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
Вибіркові навчальні дисципліни 

1. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
ХХХVІ.01 Теоретико-методологічні проблеми правового статусу 

розпорядників бюджетних коштів  
100 100 - - 100 100 100 1/3 

ХХХVІ.02 Теоретико-методологічні проблеми податкового права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХVІ.03 Теоретико-методологічні проблеми фінансового контролю 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

2. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

ХХХVІІ.01 Філософська антропологія права 100 100 - - 100 100 100 1/3 

ХХХVІІ.02 Свобода як категорія права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

ХХХVІІ.03 Філософія влади 100 100 100 - 100 100 100 1/3 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

ХХХVІІІ.01 Теорії причин злочинності 100 100 100 - 100 100 100 1/3 
ХХХVІІІ.02 Сучасні проблеми кримінального права 100 100 100 - 100 100 100 1/3 




