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засідання групи зі змісту та якості освіти факультету права та 

лінгвістики 

«17» грудня 2019 р. 

Присутні: Борщовецька В.Д. – декан факультету права та лінгвістики, канд. 

пед. наук, доцент; Нікітенко О.І. – д-р. юрид. наук, професор  кафедри 

публічно-правових дисциплін; Бровко Н.І. – д-р. юрид. наук, доцент кафедри 

теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін; Ковальчук І.В. – 

канд. юрид. наук, заступник декана факультету права та лінгвістики; 

Пахомова А.О. – в.о. зав. каф. цивільно-правових дисциплін, канд. юрид. 

наук, доцент; Ігнатенко В.Д. - канд. пед. наук, завідувач кафедри романо-

германської філології та перекладу; Єрко А.І. – асистент  кафедри іноземних 

мов; Рєзнік В.Г.  -  старший викладач кафедри іноземних мов; Биковець О.І. 

– начальник юридичного відділу Узинської міської ради – роботодавець; 

Лендрик І.В., студентка 3 курсу спеціальності «Філологія»; Мельниченко 

О.О. -  студентка 4 курсу спеціальності «Право». 

 

Головуючий засідання – Борщовецька В.Д. 

Секретар –   Бровко Н.І. 

 

Порядок денний: 

1. Перегляд освітньої програми галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

першого (бакалаврського) рівня. 

 

СЛУХАЛИ :  

1. Борщовецьку В.Д., декана факультету права та лінгвістики, яка повідомила, що 

відповідно до Положення про освітні програми в Білоцерківському національному 

аграрному університеті освітня програма галузі 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» першого (бакалаврського) рівня  підлягає щорічному оновленню. Підставою 

для оновлення є прийнятий  Міністерством освіти та науки Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» першого (бакалаврського) рівня, 

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки 

правника, Типовий навчальний план підготовки правника (розроблений фахівцями 

американської агенції USAID). 

2.Ковальчук І.В., заступника декана факультету права та лінгвістики, яка зазначила, 

що групою зі змісту та якості освіти  було проаналізовано ринок освітніх послуг,  

можливості позиціонування на ньому освітньої програми, аналіз ринку праці, на який 

орієнтовано нову освітню програму, можливості майбутнього працевлаштування 

випускників. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Ковальчук І.В., заст. декана факультету права та лінгвістики, яка 

зазначила, що освітньо-професійну програму складено з урахуванням 

критеріїв щодо формування освітніх компонентів: 60% - обов’язкові навчальні 

дисципліни, 25% - навчальні дисципліни за вибором студента; 15% - вибіркові 

дисципліни за вибором навчального закладу. 

У зв’язку з необхідністю укрупнення дисциплін  нею запропоновано 

внести до ОП на 2020-21 н.р. наступні зміни: 

 навчальну дисципліну «Сімейне право» доєднати до навчальної 

дисципліни «Цивільне право» на 5 семестр; 

 навчальну дисципліну «Право інтелектуальної власності» доєднати до 

«Цивільного права» на 3 семестр; 

 навчальну дисципліну «Міжнародний захист прав людини» доєднати 

до навчальної дисципліни «Міжнародне право» із загальною кількістю 12 

кредитів; 

 змінити назву навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» 

на «Адміністративне процесуальне право» (загальна кількість кредитів – 5, 

форма контролю – залік).  

 дисципліну «Конституційне право (права людини)»,  «Конституційне право 

(державний устрій)»  обєднати,  помістити в один блок та зменшити кількість 

кредитів з 6/6 на 5/5; 

 збільшити кількість кредитів на дисципліну «Право Європейського Союзу» 

з  4 на 5; 

 зменшити кількість кредитів дисципліни «Теорія держави і права» з 6/6 на 

5/6; 

 збільшити кількість кредитів на дисципліну «Юридична деонтологія 

та професійна етика юриста» з 4 кредитів на 5 

 збільшити кількість кредитів соціально-гуманітарного блоку, а саме:  

- збільшити дисципліну «Логіку» та змінити форму контролю з 3 кредитів 

(залік) на 4 кредита (іспит), помістивши її до блоку обов’язкових дисциплін; 

- дисципліну «Соціально-політичні студії» та «Політологію» помістити з 

«Соціологією»  до блоку вибіркових компонентів ОПП збільшивши кількість 

кредитів з 3 на 4; 

- дисципліну «Українські студії» разом з  «Культурологією» та 

«Етнокультурологією» помістити до блоку вибіркових компонентів ОПП 

збільшивши кількість кредитів з 3 на 4; 

- дисципліни «Філософію» з  «Сучасною філософською думкою» та 

«Релігієзнавством» помістити до блоку вибіркових компонентів ОПП 

збільшивши кількість кредитів з 3 на 4; 

- дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням» та 

«Іноземна мову за проф.  спрямуванням» з блоку вибіркових дисциплін 

перемістити до блоку обовязкових дисциплін;  



- дисципліну «Історія  держави і права України» збільшити з 4 до 5 

кредитів; 

- дисципліну «Цивільне право» внести до блоку ОК 8 як чотири окремі 

дисципліни, загальною кількістю 23 кредити; 

- дисципліну «Трудове право (з елементами БЖД)» перемістити з блоку 

вибіркових дисциплін до блоку обов’язкових дисциплін; 

- дисципліну «Адміністративне право» збільшити  з 4 кредитів на 6;  

- дисципліну «Адміністративне процесуальне право» збільшити  з 4 

кредитів на 5;  

- дисципліну «Земельне право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Господарське право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Господарське  процесуальне право» збільшити  з 4 кредитів 

на 5; 

- дисципліну «Екологічне право» збільшити  з 4 кредитів на 6; 

- дисципліну «Аграрне право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Фінансове право» збільшити  з 5 кредитів на 6; 

- дисципліну «Інформаційно-комунікативні технології в праві» збільшити  

з 3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Адвокатура» помістити з дисципліною «Нотаріат»  та 

збільшити  її з 3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Конституційне процесуальне право» помістити разом з 

дисципліною «Державна служба» та збільшити з 3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Медичне право» помістити з дисципліною «Корпоративне 

право» залишивши  4 кредити; 

- дисципліну «Муніципальне право» помістити з  дисципліною 

«Міграційне право» залишивши  4 кредити; 

- ввести дисципліну «Конституційне право зарубіжних країн» яку з 

дисципліною  «Порівняльний аналіз юридичних систем» залишити у 

вибірковому блоці з 4 кредитами; 

- змінити форму контролю дисципліни «Кримінологія»  з іспита на залік 

- дисципліну «Інформаційне право» помістити з дисципліно  Інвестиційне 

право» до вибіркових дисциплін збільшивши кількість кредитів з 3 на 5; 

- дисципліну «Кримінально-виконавче право» збільшити з 3 кредитів на 4 

- дисципліну «Криміналістика» збільшити з 4 кредитів на 6 

- дисципліну «Податкове право» збільшити з 4 кредитів на 5 

- ввести дисципліну «Правове регулювання оцінки землі» яку разом з 

дисципліною  «Правове регулювання ринку землі» помістити до вибіркових 

дисциплін 4 кредити. 

- запровадити навчальну дисципліну «Природоресурсне право» (8 семестр 

4 курс із загальною кількістю 5 кредитів, форма контролю – залік) у зв’язку з 

еко-гуманістичним спрямуванням освітньої програми та помістити її до блоку 

обов’язкових дисциплін; 



передбачити можливість вибору додаткового вивчення іноземної мови в 

кожному семестрі протягом усього періоду реалізації освітньо-професійної 

програми. 

 

 2. Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент 

Пахомова А.О., яка запропонувала запровадити навчальну дисципліну 

«Природоресурсне право» (8 семестр 4 курс із загальною кількістю 5 кредитів, 

форма контролю – залік) у зв’язку з еко-гуманістичним спрямуванням 

освітньої програми та помістити її до блоку обов’язкових дисциплін; 

 

3.  Борщовецька В.Д., декан факультету права та лінгвістики, яка 

запропонувала передбачити можливість вибору додаткового вивчення 

іноземної мови в кожному семестрі протягом усього періоду реалізації 

освітньої програми, посилаючись на пропозиції випускників. 

4. Ковальчук І.В., заст. декана факультету права та лінгвістики  запропонувала 

затвердити наступний перелік дисциплін вільного вибору студента: 

1. Адвокатура в Україні / Нотаріат / Іноземна мова за професійним 

спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

2. Конституційне процесуальне право / Державна служба / Іноземна мова 

за професійним спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

3. Медичне право / Корпоративне право / Іноземна мова за професійним 

спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

4. Муніципальне право / Міграційне право / Іноземна мова за 

професійним спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

5. Конституційне право зарубіжних країн / Порівняльний аналіз 

юридичних систем / Іноземна мова за професійним спрямуванням – 4 кредити, 

120 годин; 

6. Кримінологія / Конфліктологія – 4 кредити, 120 годин; 

7. Англійська фахова термінологія / Письмові комунікації в 

міжнародному просторі – 5 кредитів, 150 годин; 

8. Інформаційне право / Інвестиційне право – 5 кредитів, 150 годин; 

9. Кримінально-виконавче право / Виконання актів державних органів/  

Англомовні усні та письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 

годин; 

10. Криміналістика / Судова експертиза / Англомовні усні та письмові 

комунікації в юриспруденції – 6 кредитів, 180 годин; 

11. Страхове право / Історія вчень про державу і право / Англомовні усні 

та письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 годин; 

12. Податкове право / Митне право / Англомовні усні та письмові 

комунікації в юриспруденції – 5 кредиів, 150 годин; 

13. Правове регулювання оцінки землі / Правове регулювання ринку землі 

/ Англомовні усні та письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 

годин. 



 

5. Биковець О.І. – начальник юридичного відділу Узинської міської ради – 

роботодавець, яка зазначила, що важливо, щоб дисципліни мали практичне 

спрямування. Зокрема слід приділяти увагу  розгляду ситуаційних задач та 

завдань. 

 

6. Мельниченко О.О. -  студентка 4 курсу спеціальності «Право», яка 

запропонувала ввести до переліку вибіркових дисциплін «Складання 

процесуальних документів». 

Пропозиції членів групи зі змісту та якості освіти були висунуті на 

голосування. 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ 1: 

Внести наступні зміни до освітньо-професійної програми галузі 08 

«Право» спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня: 

 навчальну дисципліну «Сімейне право» доєднати до навчальної 

дисципліни «Цивільне право» на 5 семестр; 

 навчальну дисципліну «Право інтелектуальної власності» доєднати до 

«Цивільного права» на 3 семестр; 

 навчальну дисципліну «Міжнародний захист прав людини» доєднати до 

навчальної дисципліни «Міжнародне право» із загальною кількістю 12 кредитів; 

 змінити назву навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» на 

«Адміністративне процесуальне право» (загальна кількість кредитів – 5, форма 

контролю – залік).  

 дисципліну «Конституційне право (права людини)»,  «Конституційне 

право (державний устрій)»  обєднати,  помістити в один блок та зменшити 

кількість кредитів з 6/6 на 5/5; 

 збільшити кількість кредитів на дисципліну «Право Європейського 

Союзу» з  4 на 5; 

 зменшити кількість кредитів дисципліни «Теорія держави і права» з 6/6 

на 5/6; 

 збільшити кількість кредитів на дисципліну «Юридична деонтологія та 

професійна етика юриста» з 4 кредитів на 5 

 збільшити кількість кредитів соціально-гуманітарного блоку, а саме:  

- збільшити дисципліну «Логіку» та змінити форму контролю з 3 кредитів 

(залік) на 4 кредита (іспит), помістивши її до блоку обов’язкових дисциплін; 

- дисципліну «Соціально-політичні студії» та «Політологію» помістити з 

«Соціологією»  до блоку вибіркових компонентів ОПП збільшивши кількість 

кредитів з 3 на 4; 

- дисципліну «Українські студії» разом з  «Культурологією» та 

«Етнокультурологією» помістити до блоку вибіркових компонентів ОПП 

збільшивши кількість кредитів з 3 на 4; 



- дисципліни «Філософію» з  «Сучасною філософською думкою» та 

«Релігієзнавством» помістити до блоку вибіркових компонентів ОПП збільшивши 

кількість кредитів з 3 на 4; 

- дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Іноземна 

мову за проф.  спрямуванням» з блоку вибіркових дисциплін перемістити до блоку 

обовязкових дисциплін;  

- дисципліну «Історія  держави і права України» збільшити з 4 до 5 кредитів; 

- дисципліну «Цивільне право» внести до блоку ОК 8 як чотири окремі 

дисципліни, загальною кількістю 23 кредити; 

- дисципліну «Трудове право (з елементами БЖД)» перемістити з блоку 

вибіркових дисциплін до блоку обов’язкових дисциплін; 

- дисципліну «Адміністративне право» збільшити  з 4 кредитів на 6;  

- дисципліну «Адміністративне процесуальне право» збільшити  з 4 кредитів 

на 5;  

- дисципліну «Земельне право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Господарське право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Господарське  процесуальне право» збільшити  з 4 кредитів на 

5; 

- дисципліну «Екологічне право» збільшити  з 4 кредитів на 6; 

- дисципліну «Аграрне право» збільшити  з 4 кредитів на 5; 

- дисципліну «Фінансове право» збільшити  з 5 кредитів на 6; 

- дисципліну «Інформаційно-комунікативні технології в праві» збільшити  з 

3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Адвокатура» помістити з дисципліною «Нотаріат»  та 

збільшити  її з 3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Конституційне процесуальне право» помістити разом з 

дисципліною «Державна служба» та збільшити з 3 кредитів на 4; 

- дисципліну «Медичне право» помістити з дисципліною «Корпоративне 

право» залишивши  4 кредити; 

- дисципліну «Муніципальне право» помістити з  дисципліною «Міграційне 

право» залишивши  4 кредити; 

- ввести дисципліну «Конституційне право зарубіжних країн» яку з 

дисципліною  «Порівняльний аналіз юридичних систем» залишити у вибірковому 

блоці з 4 кредитами; 

- змінити форму контролю дисципліни «Кримінологія»  з іспита на залік 

- дисципліну «Інформаційне право» помістити з дисципліно  Інвестиційне 

право» до вибіркових дисциплін збільшивши кількість кредитів з 3 на 5; 

- дисципліну «Кримінально-виконавче право» збільшити з 3 кредитів на 4 

- дисципліну «Криміналістика» збільшити з 4 кредитів на 6 

- дисципліну «Податкове право» збільшити з 4 кредитів на 5 

- ввести дисципліну «Правове регулювання оцінки землі» яку разом з 

дисципліною  «Правове регулювання ринку землі» помістити до вибіркових 

дисциплін 4 кредити. 



- запровадити навчальну дисципліну «Природоресурсне право» (8 семестр 4 

курс із загальною кількістю 5 кредитів, форма контролю – залік) у зв’язку з еко-

гуманістичним спрямуванням освітньої програми та помістити її до блоку 

обов’язкових дисциплін; 

- передбачити можливість вибору додаткового вивчення іноземної мови в 

кожному семестрі протягом усього періоду реалізації освітньо-професійної 

програми. 

 А також затвердити наступний перелік дисциплін вільного вибору студента: 

1. Адвокатура в Україні / Нотаріат / Іноземна мова за професійним 

спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

2. Конституційне процесуальне право / Державна служба / Іноземна мова за 

професійним спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

3. Медичне право / Корпоративне право / Іноземна мова за професійним 

спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

4. Муніципальне право / Міграційне право / Іноземна мова за професійним 

спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

5. Конституційне право зарубіжних країн / Порівняльний аналіз юридичних 

систем / Іноземна мова за професійним спрямуванням – 4 кредити, 120 годин; 

6. Кримінологія / Конфліктологія – 4 кредити, 120 годин; 

7. Англійська фахова термінологія / Письмові комунікації в міжнародному 

просторі – 5 кредитів, 150 годин; 

8. Інформаційне право / Інвестиційне право – 5 кредитів, 150 годин; 

9. Кримінально-виконавче право / Виконання актів державних органів/  

Англомовні усні та письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 годин; 

10. Криміналістика / Судова експертиза / Англомовні усні та письмові 

комунікації в юриспруденції – 6 кредитів, 180 годин; 

11. Страхове право / Історія вчень про державу і право / Англомовні усні та 

письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 годин; 

12. Податкове право / Митне право / Англомовні усні та письмові комунікації 

в юриспруденції – 5 кредиів, 150 годин; 

13. Правове регулювання оцінки землі / Правове регулювання ринку землі / 

Англомовні усні та письмові комунікації в юриспруденції – 4 кредити, 120 годин. 

 

     Головуючий засідання, 

декан факультету права та лінгвістики, 

канд. пед. наук, доцент                                                       В.Д. Борщовецька  

 

Секретар 

канд. юрид. наук, доцент                                                    Н.І Бровко        

 


