
 ОП «ПРАВО» 

 Назва дисципліни Судові та правоохоронні органи 

 

 

Викладач 

Сімакова Світлана Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін, 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри 

публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

1 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 

8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 

11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 13. 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, технологій. 

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність застосовувати знання з основ судових та 

правоохоронних органів, знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових 

та державних інститут 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 14. 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. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 3. 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 з достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та 

правоохоронні органи України 

Тема: 2 Судова влада в Україні 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні 

напрямки діяльності прокуратури 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС 

України 

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні Тема: 6 

Адвокатура України 

Тема: 7 Органи безпеки України Тема: 8 Нотаріат в Україні 

 

Теми практичних занять 

Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та 

правоохоронні органи України 

Тема: 2 Судова влада в Україні 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні 

напрямки діяльності прокуратури 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС 

України 

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні Тема: 6 

Адвокатура України 

Тема: 7 Органи безпеки України 

Тема: 8 Нотаріат в Україні Українська 

 

 

  



Назва дисципліни Етнокультурологія 

Викладач Ордіна Лариса Леонідівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

1 курс, 2 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Право» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу 

і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 13 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, технологій. 

ЗК 14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного  встановлення певних обставин 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

  

Опис дисципліни 



Передумови 

вивчення дисципліни 

  

Теми аудиторних 

занять 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Мова викладання 

  

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Історія України та української культури», 

«Філософія», «Політологія» 

Модуль І. Предмет і завдання курсу «Етнокультурологія». 

Змістовий модуль 1. Етнос і концепції етносу. 

Модуль 2. Етнічна свідомість і традиція як чинники етнокультурного 

процесу. 

Змістовий модуль 2. Етнос в сучасному полікультурному світі 

Теми практичних занять 

Тема 1. Етнос як форма людського буття. 

Тема 2. Етнічна - народна – традиційна – національна культура. 

Тема 3. Міфологія як трансформація архетипів. Архетипи традиційної 

культури. 

Тема 4. Історико-культурна класифікація етносів 

Тема 5. Особливості української етнічної культури. 

Тема 6. Дослідження національно-культурної та етнічної свідомості 

Тема 7. Етнічний характер та темперамент. 

Тема 8. Культура як етнічна конструкція світу. 

  

  

  

  

  

  

  

Українська 

  

Залік 

 

 



Назва дисципліни Конституційний процес 

 

Викладач 

Бровко Наталія Іванівна 

доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри теоретико-правових та соціально- гуманітарних 

дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення дисципліни 

 

2 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність 

бути критичним та самокритичним. 

ЗК 11 Здатність реалізувати своїправа і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми 

Спеціальні компетентності: 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення Результати навчання з 

дисципліни: 

РН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин РН 2. 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин 



 РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій 

РН 11. Володіти базовими навичками риторики РН 12 Доносити 

до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних конституційно-правових інститутів і норм. РН 

20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів суспільного життя 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

Теорія держави і права, Конституційне право України 25 

 

 

 

1. Конституційний процес як галузь права, юридична наука та 

навчальна дисципліна 

2. Організація підготовки та проведення референдумів в 

Україні. 

3. Виборчий процес. 4.Державотворчий процес в Україні. 

5. Законодавчий процес в Україні 6.Конституційний процес в 

Україні 

7. Правотворчий процес 

8. Порядок реалізації деяких конституційних прав і свобод в 

окремих галузях державного і суспільного життя 

9. Конституційна відповідальність Теми практичних занять 

1. Конституційний процес як галузь права, юридична наука та 

навчальна дисципліна 

2. Організація підготовки та проведення референдумів в 

Україні. 

3. Виборчий процес. 4.Державотворчий процес в Україні. 

5. Законодавчий процес в Україні 6.Конституційний процес в 

Україні 

7. Правотворчий процес 



 8. Порядок реалізації деяких конституційних прав і свобод в 

окремих галузях державного і суспільного життя 

9. Конституційна відповідальність 

Мова викладання Українська 



Назва дисципліни Англійська фахова термінологія 

Викладач Лобачова Світлана Віталіївна, старший викладач кафедри 

іноземних мов 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс 

3 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується 

вивчати дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Дисципліна «Англійська фахова термінологія» 

спрямована на формування у студентів іншомовної 

комунікативної компетенції. 

Метою вивчення курсу є комплексна реалізація практичної, 

освітньої, розвиваючої, виховної, соціальної та 

соціокультурної цілей, а саме: формування у студентів 

загальних та професійно орієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетенцій на рівні В2 для їх ефективного 

спілкування в професійному середовищі; розвиток навичок 

діалогічного та монологічного мовлення, опанування нових 

500 ЛО; формування у студентів уміння читати та розуміти 

оригінальний текст фахового спрямування; вчити виділяти 

необхідну інформацію з прочитаного; через проектну 

діяльність, що спрямована на вирішення конкретного 

завдання, показати практичне застосування набутих знань. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК9 Здатність працювати в команді 

РН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію 

РН 16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними для професійної 

діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися Теми 

аудиторних занять 

 

 

Мова викладання 

Навчальна   дисципліна   «Англійська   фахова   

термінологія» 

вичається протягом третього семестру і базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Іноземна мова за фаховим 

спрямуванням»,   «Римське   право»,   «Конституційне 

право», 

«Історія та теорія держави і права зарубіжних країн». 25 

студентів 

 

Змістовий модуль 1. General characteristics of the Law 

system in Ukraine 

Змістовий модуль 2. International law 

Англійська 



Назва дисципліни Письмові комунікації у міжнародному просторі 

Викладач Лобачова Світлана Віталіївна, старший 

викладач кафедри іноземних мов 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс 

3 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Дисципліна «Письмові комунікації у міжнародному 

просторі» спрямована на формування у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції. 

Метою вивчення курсу є комплексна реалізація практичної, 

освітньої, розвиваючої, виховної, соціальної та 

соціокультурної цілей, а саме: формування у студентів 

загальних та професійно орієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетенцій на рівні В2 для їх ефективного 

спілкування в професійному середовищі; розвиток навичок 

письмового  мовлення,;  формування  у студентів уміння 

читати та розуміти оригінальний текст фахового 

спрямування; вчити виділяти необхідну інформацію з 

прочитаного; складати основні види юридичних документів 

англійською мово, через проектну діяльність, що 

спрямована на вирішення конкретного завдання, показати 

практичне застосування набутих знань. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях  

ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК9 Здатність працювати в команді 

РН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

як усно так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію 

РН 16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними для професійної 

діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Навчальна дисципліна «Письмові комунікації» вичається 

протягом третього семестру і базується на знаннях таких 

дисциплін, як «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», 

«Ділова українська мова». 25 студентів 

Змістовий модуль 1. Basic types of documents. 

Тема 1.1 Application form 

Тема 1.2 Business correspondence Тема 1.3 How to wright the 

best SV 



 

 

 

 

 

Мова викладання 

Змістовий модуль 2. Types of contracts 

Тема 2.1 Contract Drafting 

Тема 2.2 Basic types of contracts 

Тема 2.3 Basic grammar patterns used in business writing 

 

англійська 



Назва дисципліни Державна служба 

Викладач Терещук Микола Миколайович, 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

теоретико- правових та соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

1 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. ЗК 8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 

11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 13. 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, технологій. 

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність застосовувати знання з основ судових та 

правоохоронних органів, знання і розуміння структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. 

СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститут 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 14. 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. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 3. 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 з достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 



РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

немає 

 

 

25 

 

 

Теми лекцій 

1. Загальні засади публічної служби. 

2. Державна служба в системі публічної служби, її види, 

принципи та правове регулювання. 

3. Управління державною службою. 

4. Правовий статус державних службовців. 

5. Проходження державної служби. 

6. Запобігання корупції у сфері публічної служби. 

7. Державна служба в апараті органів законодавчої та 

судової влади. 

8. Особливості проходження державної служби в органах 

виконавчої влади. 

9. Публічна служба в місцевому самоврядуванні. 

10. Моделі публічної служби у зарубіжних країнах 

11. Результативність і ефективність публічної служби і 

адміністрування. 

Теми практичних занять 

1. Загальні засади публічної служби. 

2. Державна служба в системі публічної служби, її види, 

принципи та правове регулювання. 

3. Управління державною службою. 

4. Правовий статус державних службовців. 

5. Проходження державної служби. 

6. Запобігання корупції у сфері публічної служби. 

7. Державна служба в апараті органів законодавчої та 

судової влади. 

8. Особливості проходження державної служби в органах 

виконавчої влади. 

9. Публічна служба в місцевому самоврядуванні. 

10. Моделі публічної служби у зарубіжних країнах 

11. Результативність і ефективність публічної служби і 

адміністрування. 

Мова викладання Українська, англійська 



Назва дисципліни Конституційне право зарубіжних країн 

Викладач Терещук Микола Миколайович, 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теоретико- 

правових та соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей 

та відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. ЗК 13 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, 

технологій. 

СК 5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 

права. 

СК   12   Здатність   аналізувати правові  проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

РН   1.   Визначати переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 



РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. РН  20.  Пояснювати  природу  та  зміст   основних  

правових явищ і процесів  

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна 

кількість студентів, 

які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних 

занять 

Теорія держава і права, Конституційне право України 

 

 

 

 

25 

 

 

Теми лекцій 

1. Основи теорії конституції у зарубіжних країнах 

2. Конституційно-правові основи суспільного ладу в зарубіжних 

країнах 

3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у 

зарубіжних країнах 

4. Конституційно-правовий статус політичних інститутів у 

зарубіжних країнах 

5. Форми держави у зарубіжних країнах 

6. Виборче право, виборчі системи 

7. і референдуми у зарубіжних країнах 

8. Парламенти у зарубіжних країнах 

9. Глава держави у зарубіжних країнах 

10. Уряд у зарубіжних країнах 

11. Конституційні основи судової влади 

12. Конституційні основи місцевого самоврядування у зарубіжних 

країнах 

 

Теми практичних занять 

1. Основи теорії конституції у зарубіжних країнах 

2. Правові основи суспільного ладу в зарубіжних країнах 

3. Правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах 

4. Правовий статус політичних інститутів у зарубіжних країнах 

5. Форми держави у зарубіжних країнах 

6. Виборче право, виборчі системи 

7. і референдуми у зарубіжних країнах 

8. Парламенти у зарубіжних країнах 

9. Глава держави у зарубіжних країнах 

10. Уряд у зарубіжних країнах 

11. Конституційні основи судової влади 

12. Основи державного ладу окремих країн 

Мова викладання Українська, англійська 



Назва дисципліни Порівняльний аналіз юридичних систем 

Викладач Терещук Микола Миколайович, 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теоретико- 

правових та соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей 

та відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. ЗК 13 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, 

технологій. 

СК 5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 

права. 

СК   12   Здатність   аналізувати правові  проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

РН   1.   Визначати переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 



РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. РН  20.  Пояснювати  природу  та  зміст   основних  

правових явищ і процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Теорія держава і права, Конституційне право України 

 

 

 

25 

 

 

Теми лекцій 

1. Порівняльний аналіз юридичних систем: загальна 

характеристика 

2. Правові системи та правові сім’ї як основні об’єкти 

порівняльного правознавства 

3. Загальна характеристика романо-германської правової 

сім’ї 

4. Джерела права романо-германської правової сім’ї 

5. Правові системи, що тяжіють до романо-германського 

типу 

6. Загальна характеристика англо-американської правової 

сім’ї 

7. Джерела права англо-американської правової сім’ї 

8. Правові системи інших країн англо-американської правової 

сім’ї 

9. Релігійні правові системи 

10. Традиційні правові системи 

Теми практичних занять 

1. Порівняльний аналіз юридичних систем 

2. : загальна характеристика 

3. Правові системи та правові сім’ї як основні об’єкти 

порівняльного правознавства 

4. Загальна характеристика романо-германської правової 

сім’ї 

5. Джерела права романо-германської правової сім’ї 

6. Правові системи, що тяжіють до романо-германського 

типу 

7. Загальна характеристика англо-американської правової 

сім’ї 

8. Джерела права англо-американської правової сім’ї 

9. Правові системи інших країн англо-американської правової 

сім’ї 

10. Релігійні правові системи 

11. Традиційні правові системи 

Мова викладання Українська, англійська 



Назва дисципліни Інформаційно-комунікативні технології в праві 

Викладач О. В. Ткаченко, канд. пед. наук, асистент 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

1 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є знання та навички: 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними для професійної 

діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій Змістовий модуль 1. 

Тема 1.1. Інформація, системи обробки інформації, нові 

інформаційні технології. Поняття та розвиток 

інформаційних технологій. 

Тема 1.2. Апаратне та програмне забезпечення ПК. 

Класифікація операційних систем. 

Тема 1.3.  Пакет  прикладних  програм   MS   Office. 

Текстовий процесор MS Word. 

Тема 1.4.  Пакет   прикладних   програм   MS   Office. 

Таблична обробка даних в MS Excel. 

Тема 1.5. Бази даних и  бази  знань  у  правознавчій 

діяльності: поняття, види. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 2.1.          Розробка інформаційно-

демонстраційних матеріалів. 

Тема 2.2.  Комп’ютерні  мережі.   Глобальна   мережа 

Інтернет. Організація комп’ютерної безпеки та захисту 

інформації 

Тема 2.3. Бази даних правової інформації. Бібліотечні 

системи 

 

Теми практичних занять 

Змістовий модуль 1. 



Тема 1.1. Інформація, системи обробки інформації, 

нові інформаційні технології. Поняття та розвиток 

інформаційних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

технологій. 

Тема 1.2. Апаратне    та   програмне   забезпечення

 ПК. Класифікація операційних систем. 

Тема 1.3. Пакет прикладних програм MS Office. 

Текстовий процесор MS Word. 

Тема 1.4. Пакет прикладних програм MS Office. 

Таблична обробка даних в MS Excel. 

Тема 1.5. Бази даних и бази знань у правознавчій 

діяльності: поняття, види. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 2.1.          Розробка інформаційно-

демонстраційних матеріалів. 

Тема 2.2.  Комп’ютерні  мережі.   Глобальна   мережа 

Інтернет. Організація комп’ютерної безпеки та захисту 

інформації 

Тема 2.3. Бази даних правової інформації. Бібліотечні 

системи 

 

Українська 



Назва дисципліни Основи інформатики 

Викладач О. В. Ткаченко, канд. пед. наук, асистент 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

1 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є: 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними для професійної 

діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про дисципліну. Основні 

поняття про інформатику. 4 

Тема 2. Операційна система Windows 7. Стандартні 

програми операційної системи Windows 7. 6 

Тема 3. Пакет прикладних програм MS Office. 2 Тема 4. 

Текстовий процесор MS Word. 12 

Тема 5. Таблична обробка даних в MS Excel. 12 Тема 6. 

Огляд інших програм пакету MS Office 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про дисципліну. Основні 

поняття про інформатику. 4 

Тема 2. Операційна система Windows 7. Стандартні 

програми операційної системи Windows 7. 6 

Тема 3. Пакет прикладних програм MS Office. 2 Тема 4. 

Текстовий процесор MS Word. 12 

Тема 5. Таблична обробка даних в MS Excel. 12 Тема 6. 

Огляд інших програм пакету MS Office 

 

Українська, 



Назва дисципліни Інформаційне право 

 

Викладач 

Пахомова Анна Олександрівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

2 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 

таких знань і умінь: 

Знання 

– -положення актів інформаційного законодавства 

України та міжнародних договорів; 

– основні положення інформаційно-правової 

доктрини 

Вміння 

РН 1. Знати відповідно до програми міжнародно-правові 

стандарти прав людини в інформаційній сфері. 

РН 2. Знати сутність інформаційних правовідносин. 

РН 3. Показати обізнаність з основними проблемами 

реформування інформаційного права. 

РН 5. Знати тенденції нормотворення й державної 

політики у інформаційно-правовій сфері. 

РН 6. Знати права й обов’язки суб’єктів інформаційних 

правовідносин 

РН 7 Знати юридичну практику у сфері захисту прав особи 

в інформаційній сфері, в т.ч. Європейського суду з прав 

людини. РН 8 Вміти самостійно працювати із 

законодавством України та міжнародними стандартами у 

інформаційній сфері 

РН 11 Вміти аналізувати правову природу прав особи в 

інформаційній сфері. 

РН 15 Вміти вирішувати колізійні ситуації на заняттях у 

складі групи та індивідуально. 

Опис дисципліни 



Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Змістовий модуль 1 Загальні поняття інформаційного 

права 

1.1. Інформаційне право та його місце в системі права і 

законодавства України. Інформаційні правовідносини. 

1.2. Правове регулювання доступу до публічної 

інформації. 

1.3. Інформація з обмеженим доступом. 

1.4. Правовий захист інформації про особу. Захист 

персональних даних 

Змістовий модуль 2 Спеціальні засоби доступу до 

інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

2.1. Електронне урядування в Україні. 

2.2. Правове регулювання інформаційної безпеки 

держави 

2.3. Процедури і механізми захисту права особи на 

інформацію. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про інформацію 

 

Теми практичних занять 

Змістовий модуль 1 Загальні поняття інформаційного 

права 

1.1. Інформаційне право та його місце в системі права і 

законодавства України. Інформаційні правовідносини. 

1.2. Правове регулювання доступу до публічної 

інформації. 

1.3. Інформація з обмеженим доступом. 

1.4. Правовий захист інформації про особу. Захист 

персональних даних 

Змістовий модуль 2 Спеціальні засоби доступу до 

інформації 

2.1. Електронне урядування в Україні. 

2.2. Правове регулювання інформаційної безпеки 

держави 

2.3. Процедури і механізми захисту права особи на 

інформацію. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про інформацію 

 

Українська, англійська 





Назва дисципліни Муніципальне право 

Викладач Росавицький Олександр Олексійович, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

4 курс 

7 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

РН 1. Здійснювати аналіз суспільних 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 з достатньою обґрунтованістю. РН7. Складати та 

узгоджувати план власного дослідження і 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. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

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 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

 

Немає 

 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій: 

1 Поняття і сутність муніципального права як галузі права, 

науки та навчальної дисципліни. 

2. Основні теорії походження місцевого самоврядування. 

3.Територіальна громада – основа місцевого 

самоврядування в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Україні. 

4. Місцеві ради – представницькі органи місцевого 

самоврядування в Україні. 

 

5. Матеріально-фінансові (економічні) основи місцевого 

самоврядування. 

6. Міжнародні стандарти матеріального забезпечення 

місцевого самоврядування. 

7. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична 

відповідальність суб’єктів муніципально-правових 

відносин. 8.Делеговані повноваження органів місцевого 

самоврядування. 

 

Українська 



Назва дисципліни Історія держави і права зарубіжних країн 

Викладач Росавицький Олександр Олексійович, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс 

2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

75 студентів Теми лекцій: 

1. Введення в курс історії держави і права зарубіжних 

країн 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 

3. Держава і право в Стародавній Месопотамії 

4. Держава і право Стародавнього Китаю 

5. Держава і право Стародавньої Індії. Закони Ману 

6. Держава і право Стародавньої Греції та Риму 

7. Франкська держава 

8. Середньовічна держава і право Франції 

9. Середньовічне держава і право в Німеччині 

10. Середньовічна держава і право в Англії 

11. Арабський Халіфат 

12. Держава і право Англії в Новий час 

13. Держава і право США в Новий час 

14. Держава і право Франції у Новий час 

15. Держава і право Німеччини в Новий час 

16. Сполучені Штати Америки в новітню добу 

17. Великобританія в новітню добу 

18. Франція в новітню добу 

19. Німеччина в 20 ст 

 

Українська 



 

Назва дисципліни Інформаційне право 

 

Викладач 

Пахомова Анна Олександрівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

2 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких 

знань і умінь: 

Знання 

– -положення актів інформаційного законодавства 

України та міжнародних договорів; 

– основні положення інформаційно-правової доктрини 

Вміння 

РН 1. Знати відповідно до програми міжнародно-правові 

стандарти прав людини в інформаційній сфері. 

РН 2. Знати сутність інформаційних правовідносин. 

РН 3. Показати обізнаність з основними проблемами 

реформування інформаційного права. 

РН 5. Знати тенденції нормотворення й державної політики у 

інформаційно-правовій сфері. 

РН 6. Знати права й обов’язки суб’єктів інформаційних 

правовідносин 

РН 7 Знати юридичну практику у сфері захисту прав особи в 

інформаційній сфері, в т.ч. Європейського суду з прав людини. 

РН 8 Вміти самостійно працювати із законодавством України та 

міжнародними стандартами у інформаційній сфері 

РН 11 Вміти аналізувати правову природу прав особи в 

інформаційній сфері. 

РН 15 Вміти вирішувати колізійні ситуації на заняттях у складі 

групи та індивідуально. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Змістовий  модуль  1 Загальні поняття інформаційного 

права 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

1.1. Інформаційне право та його місце в системі права і 

законодавства України. Інформаційні правовідносини. 

1.2. Правове регулювання доступу до публічної 

інформації. 

1.3. Інформація з обмеженим доступом. 

1.4. Правовий захист інформації про особу. Захист 

персональних даних 

Змістовий   модуль   2 Спеціальні засоби доступу до 

інформації 

2.1. Електронне урядування в Україні. 

2.2. Правове регулювання інформаційної безпеки держави 

2.3. Процедури і механізми захисту права особи на 

інформацію. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про інформацію 

 

 

Теми практичних занять 

Змістовий  модуль  1 Загальні поняття інформаційного 

права 

1.1. Інформаційне право та його місце в системі права і 

законодавства України. Інформаційні правовідносини. 

1.2. Правове регулювання доступу до публічної 

інформації. 

1.3. Інформація з обмеженим доступом. 

1.4. Правовий захист інформації про особу. Захист 

персональних даних 

Змістовий   модуль   2 Спеціальні засоби доступу до 

інформації 

2.1. Електронне урядування в Україні. 

2.2. Правове регулювання інформаційної безпеки держави 

2.3. Процедури і механізми захисту права особи на 

інформацію. Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про інформацію 

 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Міграційне право 

 

Викладач 

Макарчук Віталій Володимирович кандидат 

юридичних наук, 

асистент кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

2 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК   14.   Цінування    та    повага різноманітності і 

мультикультурності. 

Спеціальні компетентності: 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних 

обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога і діяти 



 відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Немає 

 

 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 

1. Поняття, предмет і метод міграційного права 

2. Система міграційного права та його джерела 

3. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та 

мігрантів 

4. Інститут імміграції в міграційному праві України 

5. Інститути еміграції та свободи пересування 

територією України людини і громадянина в 

міграційному праві України 

6. Інститут громадянства в міграційному праві України 

7. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні та юридичні підстави його зміни в процесі 

міграції 

8. Інститут притулку в міграційному праві України 

9. Політичні, юридичні та практичні проблеми 

повернення раніше депортованих народів до України 

Теми практичних занять 

1. Поняття, предмет і метод міграційного права 

2. Система міграційного права та його джерела 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

3. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та 

мігрантів Інститут імміграції в міграційному праві 

України 

4. Інститути еміграції та свободи пересування 

територією України людини і громадянина в 

міграційному праві України 

5. Інститут громадянства в міграційному праві України 

6. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні та юридичні підстави його зміни в процесі 

міграції 

7. Інститут притулку в міграційному праві 

України 

8. Політичні, юридичні та практичні проблеми 

повернення раніше депортованих народів до України 

Українська 



Назва дисципліни Страхове право 

 

Викладач 

Мельник Олеся Григорівна кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та соціально- 

гуманітарих дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

2 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК   3 Знання і   розуміння предметної   області   та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення Результати 

навчання з дисципліни: 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН   9.   Самостійно   визначати   ті   обставини, у  з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. РН 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів суспільного життя 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Страхове право України: поняття, завдання і принципи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти страхування. Тема 3.Страхові ризики. 

Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності. Тема 5. 

Договір страхування. Правова відповідальність сторін за 

порушення норм страхового законодавства. 

Тема 6. Страхові організації. Порядок створення, реорганізації і 

ліквідації страховика. 

Тема 7. Класифікація страхування. Перестрахування і 

співстрахування. 

Тема 8. Добровільне та обов’язкове страхування. Тема 9. 

Особисте страхування. 

Тема 10. Майнове страхування. 

Тема 11.Страхування відповідальності. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Страхове право України: поняття, завдання і принципи. 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти страхування 

Тема 3. Поняття та економічна суть страхових ризиків. Страховий 

випадок 

Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності. 

Ліцензування страхової діяльності. 

Тема 4. Договір страхування. Правова відповідальність сторін за 

порушення норм страхового законодавства. 

Тема 5. Страхові організації. Порядок створення, реорганізації і 

ліквідації страховика. 

Тема 6. Класифікація страхування. Перестрахування і 

Співстрахування. 

Тема 7. Нормативно-правове регулювання добровільного та 

обов’язкового страхування в Україні та країнах ЄС: порівняльна 

характеристика. 

Тема 8. Майнове страхування в Україні та країнах ЄС. 

Тема 9. Особливості страхування відповідальності в Україні та за 

кордоном: порівняльний аналіз. 

Тема 10. Захист права на страхові виплати: судова практика. 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Медичне право 

 

Викладач 

Настіна Ольга Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8 Здатність бути критичним та самокритичним 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

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. 

РН13   Пояснювати   характер   певних  подій   та   процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати   в   групі,   формуючи   власний   внесок   у 



 виконання завдань групи. 

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 

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. 

РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Медичне право в системі соціального регулювання 

медичної діяльності 

Тема 2: Правова регламентація медичної діяльності в Україні 

Тема 3: Права людини у сфері охорони здоров’я 

Тема 4: Правова регулювання медичної таємниці 

Тема 5: Правові основи організації системи охорони здоров’я 

Тема 6: Захист прав у сфері охорони здоров’я 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Правове забезпечення функціонування ринку 

земель 

Тема 1: Правові засади одержання мендичної допомоги Тема 

2: Правове регулювання надання медичної допомоги 

Тема   3: Правове регулювання надання психіатричної 

допомоги 

Тема 4: Правове регулювання надання паліатичної допомоги 

Тема 5: Правова регламентація проведення медичних експертиз 

Тема 7: Правове забезпечення трансплантації органів Тема 8: 

Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Корпоративне право 

 

Викладач 

Мельник Вікторія Олександрівна кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 

9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Спеціальні компетентності: 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду 

з прав людини. 

СК 14 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. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

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. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

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 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття, предмет та методи корпоративного права 

Тема 2: Корпоративні утворення 

Тема 3: Корпоративні права громадян 

Тема 4: Управління корпоративною організацією 

Тема 5:   Державно-правове регулювання корпоративних 

відносин 

Тема 6: Договірна робота в корпоративній організації Тема 7: 

Претензійно-позовна робота в корпоративній організації 

Теми практичних занять 

Тема 1: Поняття, предмет та методи корпоративного права 

Тема 2: Джерела корпоративного права 

Тема 3: Корпоративні права громадян 

Тема 4: Управління корпоративною організацією 

Тема 5:   Державно-правове регулювання корпоративних 

відносин 

Тема 6: Договірна робота в корпоративній організації Тема 7: 

Відповідальність за порушення норм корпоративного права 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Інвестиційне право 

 

Викладач 

Мельник Вікторія Олександрівна кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК   3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК  6  Навички  використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 9 

Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких галузей 

права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. СК 8 Знання і 

розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального 

і процесуального права. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 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. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

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 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття інвестицій та правове регулювання інвестиційної 

діяльності 

Тема 2: Інвестиційна діяльність та інвестиційні відносини Тема 3: 

Державне регулювання інвестиційної діяльності 

Тема 4: Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист 

інвестицій 

Тема 5: Договірна форма інвестування Тема 6: Корпоративна форма 

інвестування 

Тема 7: Особливості правового регулювання інвестування за межі 

України 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття інвестицій та правове регулювання інвестиційної 

діяльності 

Тема 2. Інвестиційна діяльність та інвестиційні відносини Тема 3. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності Тема 4. 

Корпоративна форма інвестування 

Тема 5. Особливості правового регулювання інвестування за межі 

України 

Тема 6. Правове регулювання іноземного інвестування Тема 7. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Конфліктологія 

 

Викладач 

Малишко Інна Володимирівна, 

Старший викладач кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати 

дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

суспільного життя. 

компетентностей 

та відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Конфліктоглогія» є 

оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення 

дисциплін «Філософія», «Логіка». 

 

Максимальна 

кількість студентів, 

які 

 

25 студентів 



можуть одночасно 

навчатися 

 

Теми аудиторних 

занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

Теми лекцій 

 

Тема : 1 Поняття Конфліктології, мета, завдання, функції Тема : 2. 

Поняттяч,сутність і структура конфлікту 

Тема : 3 Основні типи і види конфліктів 

Тема : 4 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту Тема : 5 

Змістовий та структурно-функціональний аналіз конфлікту Тема : 6 Стратегії, 

тактики та стилі поведінки учасників конфлікту 

Тема : Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфліктів Тема : 

8 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів Тема : 9 

Сутність профілактики та передумови успішності запобігання конфліктам 

 

Теми практичних занять 

Тема : 1 Конфліктологія: наука і мистецтво Тема : 2. Сутність і структура 

конфлікту Тема : 3 Основні типи і види конфліктів 

Тема : 4 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту Тема : 5 

Змістовий та структурно-функціональний аналіз конфлікту Тема : 6 Стратегії, 

тактики та стилі поведінки учасників конфлікту 

Тема : Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфліктів Тема : 

8 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів Тема : 9 

Сутність профілактики та передумови успішності запобігання конфліктам 

 

Українська 



Назва дисципліни Історія політичних і правових вчень 

 

Викладач 

Росавицький Олександр Олексійович, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується 

вивчення дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 Загальні компетентності: 

 ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

 мислення, аналізу і синтезу. 

 ЗК 13. Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

Перелік наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

компетентностей та розуміння історії та закономірностей розвитку права, його 

відповідних місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

результатів та у розвитку суспільства, техніки, технологій. 

навчання, що Спеціальні компетентності: 

забезпечує СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування 

дисципліна правових та державних інститутів. 

 СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

 соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

 Результати навчання з дисципліни: 

 РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

 аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

 шляхів її розв’язання. 

 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

 різних джерел. 

 РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

 розумінням професійного та суспільного контексту. 

 РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

 правових доктрин, цінностей та принципів 

 функціонування національної правової системи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

 

Немає 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

25 студентів 



Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Теми лекцій 

10. Політико-правові вчення Давнього Сходу 

11. Політико-правові вчення Античної Греції 

12. Політико-правові вчення Античного Риму 

13. Політико-правові вчення християнства 

14. Політико-правові вчення епохи Середньовіччя 

15. Політико-правові вчення в Голландії 

16. Політико-правові вчення в Англії 

17. Політико-правові вчення у Франції 

18. Політико-правові вчення в Італії 

19. Політико-правові вчення в США 

20. Політико-правові вчення в Німеччині 

21. Історична школа права 

22. Політико-правові вчення в Росії 

 

Теми практичних занять 

10. Політико-правові вчення Давнього Сходу 

11. Політико-правові вчення Античної Греції 

12. Політико-правові вчення Античного Риму 

13. Політико-правові вчення християнства 

14. Політико-правові вчення епохи Середньовіччя 

15. Політико-правові вчення в Голландії 

16. Політико-правові вчення в Англії 

17. Політико-правові вчення у Франції 

18. Політико-правові вчення в Італії 

19. Політико-правові вчення в США 

20. Політико-правові вчення в Німеччині 

21. Історична школа права 

22. Політико-правові вчення в Росії 

 

Українська 



Назва дисципліни Адвокатура в Україні 

 

Викладач 

Обіюх Наталія Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. 

Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

 

Спеціальні компетентності 

СК 3 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. 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 



 Результати навчання 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. РН 13. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 

права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Судові та правоохоронні органи Основи діяльності юридичних 

клінік 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Історичний розвиток адвокатури в Україні та у світі. Тема 2. 

Поняття, зміст та функції адвокатури в Україні. 

Тема 3. Право на заняття адвокатською діяльністю. Тема 4. 

Організаційно-правові форми адвокатури. Тема 5. Види адвокатської 

діяльності. 

Тема 6. Адвокатське самоврядування. Тема 7. Правовий статус 

адвоката. 

Тема 8. Етико-правові засади діяльності адвоката. Тема 9. Принципи 

та гарантії адвокатської діяльності. Тема 10. Документи в діяльності 

адвоката. 

Тема 11. Договір про надання правової допомоги. Тема 12. 

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Тема 13. Участь адвоката 

в цивільному процесі. 

Тема 14. Правові засади захисту у кримінальному судочинстві. Тема 

15. Участь адвоката у кримінальному процесі на різних 

стадіях провадження. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 16. Участь адвоката в адміністративному процесі. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Зародження адвокатської професії у зарубіжних країнах та в 

Україні. 

Тема 2. Адвокатура як інститут громадянського суспільства. 

Принципи адвокатури. 

Тема 3. Поняття та види правової допомоги. 

Тема 4. Право на зайняття адвокатською діяльністю. Тема 5. Правові 

гарантії адвокатської діяльності. 

Тема 6. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Тема 7. Правова характеристика організаційних форм діяльності 

адвокатури. Види адвокатської діяльності. 

Тема 8. Правовий статус адвоката. 

Тема 9. Поняття та зміст договору про надання правової допомоги. 

Тема 10. Органи адвокатського самоврядування та їх основні функції 

Тема 11. Етичні норми відносин адвоката з клієнтами. Керівні 

положення про роль адвокатів. 

Тема 12. Представництво у цивільному процесі. 

Тема 13. Основні повноваження адвоката як представника. 

Тема 14. Конституційні гарантії забезпечення права на захисника. 

Завдання захисту у кримінальному процесі 

Тема 15. Права та обв’язки захисника відповідно до КПК України. 

Участь захисника у збиранні доказів. 

Тема 16. Правові засади участі адвоката в адміністративному 

провадженні 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Нотаріат України 

 

Викладач 

Єфремова Ірина Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 8. 

Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми 

Спеціальні компетентності: 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

СК 7. Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне 

і кримінальне процесуальне право. 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу 

факти. 

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 



 Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

Дисципліни «Конституційне право», «Цивільне право», 

«Кримінальне право». 25 студентів 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Організація нотаріату в Україні. Правовий статус 

нотаріуса 

Тема 2. Державна та приватна нотаріальна діяльність. 

Тема 3. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення 

нотаріальних дій. 

Тема 4. Особливості посвідчення заповітів і доручень, 

прирівняних до нотаріального посвідчення 

Тема 5. Порядок вчинення нотаріальних дій 

Тема 6. Посвідчення безспірних фактів та безспірних прав Тема 7. 

Охоронні нотаріальні дії 

Тема 8. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам 

виконавчої сили. 

Тема 9. Застосування законодавства іноземних держав. 

Міжнародні договори 

 

Теми практичних занять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 1. Поняття нотаріату та завдання нотаріальної діяльності. 

Тема 2. Структура нотаріату, організаційні форми нотаріальної 

діяльності. 

Тема 3. Предметна і територіальна компетенція . Компетенція 

приватних нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій, її 

нормативно-правове визначення. Компетенція посадових осіб 

виконавчих комітетів сільських, 

селищних рад і консульських установ щодо вчинення 

нотаріальних. 

Тема 4. Організація роботи державної нотаріальної контори. 

Приватна нотаріальна діяльність. 

Тема 5. Місце, строки вчинення нотаріальних дій; порядок і 

підстави призупинення вчинення таких дій. 

Тема 6. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Оскарження 

нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. 

Тема 7. Посвідчення безспірних фактів. Нотаріальні дії, які за 

своїми особливостями і метою вчинення входять до цієї групи. 

Тема 8. Свідоцтво про право на спадщину. Підстави для 

спадкування. Місце і час відкриття спадщини. Юридичні факти, 

що створюють право на видачу свідоцтв про право на спадщину. 

Порядок і строки видачі свідоцтв про право на спадщину. 

Тема 9. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії 

за кордоном. Прийняття нотаріусами документів, складених за 

кордоном. Актуальні проблеми щодо подальшого удосконалення 

діяльності нотаріату в Україні. 

 

Українська, англійська (окремі теми) 



Назва дисципліни Складання процесуальних документів 

 

Викладач 

Єфремова Ірина Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 

8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 

11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми 

Спеціальні компетентності: 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду 

з прав людини. 

СК 7. Здатність застосовувати знання засад, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне 

і кримінальне процесуальне право. 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 



 СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Дисципліни: «Цивільне прав», «Цивільний процес», 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Кримінальне право». 25 студентів 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Правова регламентація роботи з юридичними 

документами. 

Тема 2. Юридична техніка складання процесуальних актів 

цивільного судочинства. 

Тема 3. Юридична техніка складання процесуальних актів 

адміністративного судочинства 

Тема 4. Юридична техніка створення господарсько- 

процесуальних документів. 

Тема 5. Юридична техніка створення процесуальних актів 

кримінального судочинства. 

Тема 6. Юридична техніка складання процесуальних актів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

конституційного судочинства. 

Тема 7. Юридична техніка створення звернення до 

Європейського суду з прав людини. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття, зміст та значення процесуальних документів. 

Тема 2. Види процесуальних актів-документів з цивільних 

справ. Поняття позовної заяви. Види позовних заяв. Форма і 

зміст позовної заяви. Заяви та клопотання у цивільному 

судочинстві. 

Тема 3. Правила складання й оформлення адміністративних 

постанов та адміністративних протоколів. Допоміжні 

адміністративно-правові документи: правила їх складання й 

оформлення 

Тема 4. Досудове регулювання господарських спорів. Правила 

складання та оформлення претензії. Мирова угода та вимоги до 

її складання і оформлення. Позов у господарському процесі. 

Форма і зміст позовної заяви. 

Тема 5. Класифікація кримінально-процесуальних документів.

 Особливості оформлення 

кримінальнопроцесуальних документів. 

Тема 6. Підстава, зміст та форма конституційного звернення 

громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду 

України. Конституційне подання та вимоги до його складання і 

оформлення. Рішення і висновки Конституційного Суду 

України. 

Тема 7. Поняття та підстави звернення до Європейського суду 

з прав людини. Порядок подання заяви до Суду. Типові 

помилки у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

 

Українська, англійська (окремі теми) 



Назва дисципліни Кримінологія 

 

Викладач 

Сімакова Світлана Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 12 Здатність аналізувати  правові проблеми, формувати 

та обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. РН 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. РН 13. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів суспільного життя. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни 

«Кримінологія» є оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Кримінальне 

право», «Адміністративне право». 

 

 

25 студентів 



Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Теми лекцій 

 

Тема №1 Поняття, завдання, функції кримінології у системі 

юридичних наук. 

Тема № 2 Методика кримінологічних досліджень Тема № 3 

Поняття злочинності та її показники. Тема № 4 Правова 

статистика і її застосування у кримінології 

Тема № 5 Індивідуальна злочинна поведінка 

Тема №6 Віктимологічний аспект конкретного злочину Тема 

№7 Кримінологічне планування і прогнозування 

попереджувальної діяльності. 

Tema № 8 Economic crimes and prevention 

Tema № 9 Crimes related to drug abuse and prevention 

Tema № 10 Female deliquency: key concepts and prevention 

Tema № 11 Juvenile delinquency: key concepts and prevention 

 

Теми практичних занять 

 

Тема №1 Поняття, завдання, функції кримінології у системі 

юридичних наук 

Тема № 2 Методика кримінологічних досліджень 

Тема № 3 Поняття злочинності та її показники. Латентна 

злочинність. Причини і умови вчинення злочинів 

Тема № 4 Правова статистика і її застосування у кримінології 

Тема № 5 Індивідуальна злочинна поведінка 

Тема №6 Поняття віктимології. Віктимологічний аспект 

конкретного злочину 

Тема №7 Кримінологічне планування і прогнозування 

попереджувальної діяльності 

Tema № 8 Economic crimes and prevention 

Tema № 9 Crimes related to drug abuse and prevention 

Tema № 10 Female deliquency: key concepts and prevention 

Tema № 11 Juvenile delinquency: key concepts and prevention 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Криміналістика 

 

Викладач 

Сокиринська Оксана Анатоліївна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 8 

Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). СК 1 

Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

Спеціальні компетентності: 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких галузей 

права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. СК 11 Здатність 

визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН  1.  Визначати переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 



 РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Поняття,предмет і методи криміналістики Тема 2. 

Криміналістична ідентифікація 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова 

фотографія і відеозапис 

Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди ніг 

і взуття. Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за частинами. 

Субстанціональні та інші сліди 

Тема 5. Судова балістика 

Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 

почеркознавство 

Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика 

захисту. Організація розслідування. Версії 

Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку 

Тема 10. Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і 

обвинувачених 

Тема 11. Відтворення   обстановки і   обставин події. Тактика 

пред’явлення для впізнання. Призначення судових експертиз 

Тема 12. Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств. 

Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і 

розбоїв 

Тема 13. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим 

становищем. Розслідування службових злочинів 

Тема 14. Розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданням та 

незаконним обігом вогнепальної зброї 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття,предмет і методи криміналістики Тема 2. 

Криміналістична ідентифікація 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова 

фотографія і відеозапис 

Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди ніг 

і взуття. Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за частинами. 

Субстанціональні та інші сліди 

Тема 5. Судова балістика 

Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 

почеркознавство 

Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика 

захисту. Організація розслідування. Версії 

Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку 

Тема 10. Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і 

обвинувачених 

Тема 11. Відтворення   обстановки і   обставин події. Тактика 

пред’явлення для впізнання. Призначення судових експертиз 

Тема 12. Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств. 

Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і 

розбоїв 

Тема 13. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим 

становищем. Розслідування службових злочинів 

Тема 14. Розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданням та 

незаконним обігом вогнепальної зброї 

 

Українська 



Назва дисципліни Судова експертиза 

 

Викладач 

Сокиринська Оксана Анатоліївна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 

8 Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні компетентності: 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право 

і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 1. Визначати переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 



 РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло. 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

Теми аудиторних занять 

Немає 

 

25 студентів 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Поняття судової експертизи, її значення і види Тема 2. 

Судово-експертна діяльність 

Тема 3. Процесуальні, організаційні й тактичні засади 

залучення експерта, підготовки і проведення судової 

експертизи. Призначення судових експертиз 

Тема 4. Експертні завдання та експертні дослідження. Їх види. 

Стадії експертних дослідження. Експертні технології Тема 5. 

Висновок експерта та його оцінка 

Тема 6. Можливості окремих видів криміналістичних 

експертиз 

Тема 7. Можливості товарознавчої експертизи 

Тема 8. Можливості окремих видів технічних та 

технологічної експертиз 

Тема 9. Можливості фармацевтичної та фармакологічної 

експертиз 

Тема 10. Можливості експертизи отруйних речовин 

подразнюючої дії та експертизи харчових продуктів 

Тема 11. Можливості ґрунтознавчої та біологічної експертиз 

Тема  12. Можливості ветеринарної та судово-медичної 

експартиз 

Тема 13. Можливості та особливості проведення 

психіатричної та психологічної експертиз 

Тема 14. Експертизи  матеріалів і речовин 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття судової експертизи, її значення і види Тема 2. 

Судово-експертна діяльність 

Тема 3. Процесуальні, організаційні й тактичні засади 

залучення експерта, підготовки і проведення судової 

експертизи. Призначення судових експертиз 

Тема 4. Експертні завдання та експертні дослідження. Їх види. 

Стадії експертних дослідження. Експертні технології Тема 5. 

Висновок експерта та його оцінка 

Тема 6. Можливості окремих видів криміналістичних 

експертиз 

Тема 7. Можливості товарознавчої експертизи 

Тема 8. Можливості окремих видів технічних та 

технологічної експертиз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 9. Можливості фармацевтичної та фармакологічної 

експертиз 

Тема 10. Можливості експертизи отруйних речовин 

подразнюючої дії та експертизи харчових продуктів 

Тема 11. Можливості ґрунтознавчої та біологічної експертиз 

Тема  12. Можливості ветеринарної та судово-медичної 

експартиз 

Тема 13. Можливості та особливості проведення 

психіатричної та психологічної експертиз 

Тема 14. Експертизи матеріалів і речовин Українська 



Назва дисципліни Кримінально-виконавче право 

 

Викладач 

Сімакова Світлана Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 7 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

 

 

Теми аудиторних занять 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне- 

виконавче право України» є оволодіння фаховими компетентностями, 

що формуються під час вивчення дисциплін 

«Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», 

«Кримінологія». 

 

 

25 студентів 

 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема : 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система 

курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

Тема : 2 Органи і установи виконання покарань 

Тема: 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права Тема : 

4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі Тема : 6 

Виконання покарань пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема : 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл 

по установах виконання покарань 

Тема : 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі Тема 

: 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими Тема : 11 

Звільнення від відбування покарання 

Тема: 12 Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Тема : 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які 

звільнені від відбування покарання 

Тема : 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 

 

Теми практичних занять 

Тема : 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система 

курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

Тема : 2 Органи і установи виконання покарань 

Тема: 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права Тема : 

4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі Тема : 6 

Виконання покарань пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 

Тема : 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл 

по установах виконання покарань 

Тема : 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі Тема 

: 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими Тема : 11 

Звільнення від відбування покарання 

Тема: 12 Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Тема : 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які 

звільнені від відбування покарання 

Тема : 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 

 

Українська 



Назва дисципліни Виконання актів державних органів 

 

 

Викладач 

Нікітенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, 

професор кафедри публічно-правових дисциплін 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри публічно-

правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 7. 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел РН 

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

немає 

 

 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 

1. Акти державного управління, поняття та види. 

2. Акти Президента України та організація їх виконання. 

3. Виконання рішень Конституційного Суду України. 

4. Правові акти Верховної Ради та організація їх виконання. 

5. Види актів державного управління Кабінету Міністрів та їх 

виконання. 

6. Управлінська діяльність Головного управління державної служби. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

7. Управлінська діяльність Міністерства аграрної політики та 

продовольства. 

8. Процесуальні акти про адміністративні правопорушення та 

порядок їх виконання. 

9. Статус антикорупційного суду України та його процесуальні 

рішення. 

10. Процесуальні рішення судових органів у кримінальних справах, 

звернення їх до виконання. 

11. Порядок виконання кримінальних покарань. 

12. Виконання судових рішень у цивільних справах. 

13. Виконання рішень іноземних судів в Україні. 

14. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

 

Теми практичних занять 

1. Акти державного управління, поняття та види. 

2. Акти Президента України та організація їх виконання. 

3. Виконання рішень Конституційного Суду України. 

4. Правові акти Верховної Ради та організація їх виконання. 

5. Види актів державного управління Кабінету Міністрів та їх 

виконання. 

6. Управлінська діяльність Головного управління державної служби. 

7. Управлінська діяльність Міністерства аграрної політики та 

продовольства. 

8. Процесуальні акти про адміністративні правопорушення та 

порядок їх виконання. 

9. Статус антикорупційного суду України та його процесуальні 

рішення. 

10. Процесуальні рішення судових органів у кримінальних справах, 

звернення їх до виконання. 

11. Порядок виконання кримінальних покарань. 

12. Виконання судових рішень у цивільних справах. 

13. Виконання рішень іноземних судів в Україні. 

14. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

Українська 



Назва дисципліни Податкове право 

 

Викладач 

Ковальчук Інна Валентинівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни 

 

4 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати 

дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК  2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів 

СК 9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин 

РН  9.  Самостійно  визначати  ті  обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи РН 

19. 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 

Опис дисципліни 

Максимальна 

кількість студентів, 

 

75 студентів 



які можуть одночасно 

навчатися 

 

Теми аудиторних 

занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Основи загальної теорії податків: сутність і правова природа 

податків 

Тема 2. Правові основи податкової системи України. Тема 3. Податкове 

право як галузь права України. 

Тема 4. Уникнення подвійного оподаткування 

Тема 5. Правові основи адміністрування податків в Україні 

Тема 6. Гарантії забезпечення виконання податкового зобов'язання і 

погашення податкового боргу 

Тема 7. Відповідальність за невиконання вимог податкового зобов’язання 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб Тема 10. Податок на нерухоме 

майно Тема 11. Податок на додану вартість 

Тема 12. Акцизний податок 

Тема 13. Правове регулювання сплати мита 

Теми практичних занять 

Тема 1. Основи загальної теорії податків: сутність і правова природа 

податків 

Тема 2. Правові основи податкової системи України. Тема 3. Податкове 

право як галузь права України. 

Тема 4. Уникнення подвійного оподаткування 

Тема 5. Правові основи адміністрування податків в Україні 

Тема 6. Гарантії забезпечення виконання податкового зобов'язання і 

погашення податкового боргу 

Тема 7. Відповідальність за невиконання вимог податкового зобов’язання 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб Тема 10. Податок на нерухоме 

майно Тема 11. Податок на додану вартість Тема 12. Акцизний податок 

Тема 13. Правове регулювання сплати мита 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Митне право 

 

 

Викладач 

Нікітенко Олександр Іванович 

доктор юридичних наук, Заслужений юрист України професор 

кафедри публічно-правових дисциплін, 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри публічно-

правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціяЗК 3 Знання 

і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

матеріального і процесуального права. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин. РН 21. Застосовувати 

набуті знання у різних правових ситуаціях , виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

 

Теми аудиторних занять 

Вивчення дисциплін “Теорія держави і права”, “Судові та 

правоохоронні органи”, “Конституційне право”, “Адміністративне 

право”, Адміністративний процес” 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Митне право України як комплексна галузь права. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 2. Митні органи України як суб’єкти митного права. Тема 3. 

Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях. 

Тема 4. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Тема 5. Поняття та види митного режиму. 

Тема 6. Валютне законодавство та валютний контроль. Тема 7. 

Організація та здійснення митного контролю. Тема 8. Митне 

оформлення. Декларування. 

Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Порушення митних правил. 

Тема 11. Провадження у справах про порушення митних правил. Тема 

12. Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

Тема 13. Поняття та система міжнародного митного права Тема 14. 

Міжнародні організації у митному праві 

Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв Тема

 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань 

взаємодопомоги держав в митних питаннях 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Митне право України як комплексна галузь права. 

Тема 2. Митні органи України як суб’єкти митного права. Тема 3. 

Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях. 

Тема 4. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Тема 5. Поняття та види митного режиму. 

Тема 6. Валютне законодавство та валютний контроль. Тема 7. 

Організація та здійснення митного контролю. Тема 8. Митне 

оформлення. Декларування. 

Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Порушення митних правил. 

Тема 11. Провадження у справах про порушення митних правил. Тема 

12. Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

Тема 13. Поняття та система міжнародного митного права Тема 14. 

Міжнародні організації у митному праві 

Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв Тема

 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань 

взаємодопомоги держав в митних питаннях 

 

Українська 



Назва дисципліни Правове регулювання фермерства в Україні 

Викладач Ломакіна Ірина Юріївна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК 

9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 13 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, технологій. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. СК 13 Здатність до критичного 

та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. РН 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. РН 9. 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 



 РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття фермерство в Україні 

Тема 2: Правовий статус фермерських господарств 

Тема3.Правове регулювання малих фермерських господарств в 

Україні 

Тема 4: Правове регулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств 

Тема 5: Правовий та соціальний захист фермерів України. Тема 

6: Механізми публічного управління фермерством в Україні 

Тема 7: Особливості правового регулвання фермерства в 

Україні 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття фермерство в Україні 

Тема 2. Правове регулювання фермерських господарств в 

Україні. 

Тема 3. Державне регулювання фермерств вУкраїні 

.Наслідки державного регулювання розвитку фермерства в 

Україні 

Тема 4. Інституціональне середовище розвитку фермерських 

господарств як об’єкт державного впливу 

Тема 5. Підвищення ефективності публічного управління 

фермерством ураїнитема 

6. Створення мережі громадських організацій для лобіювання 

інтересів фермерства України у законотворчій діяльності. 

Тема 7. Світовий досвід підтримки фермерства.. 

 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Правове регулювання оцінки землі 

 

Викладач 

Настіна Ольга Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

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. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

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 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Немає 



 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Історичні етапи становлення інституту оцінки землі. 

Тема 2: Поняття та сутність землеоціночної діяльності 

Тема 3: Зміст та процедура проведення оцінки землі 

Тема 4: Економічна оцінка землі – основа грошової оцінки 

Тема 5: Нормативно-грошова оцінка земель 

Тема 6: Експертна оцінка земель 

Тема 7: Методики застосування оцінки земель 

Тема 8: Грошова оцінка земель сільскогосподарського 

призначення 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Історичні етапи становлення інституту оцінки землі. 

Тема 2. Поняття та сутність землеоціночної діяльності 

Тема 3. Зміст та процедура проведення оцінки землі 

Тема 4. Економічна оцінка землі – основа грошової оцінки 

Тема 5. Нормативно-грошова оцінка земель 

Тема 6. Експертна оцінка земель 

Тема 7. Сучасні проблеми оцінки земель 

Тема 8: Особливості оцінки несільскогосподарських угідь 

Тема 9: Процедура оцінки земель населених пунктів 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Правове регулювання ринку землі 

 

Викладач 

Настіна Ольга Іванівна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

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. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

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 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Немає 



 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Історичні, теоретичні, законодавчі засади 

становлення ринку земель в Україні 

Тема 2: Земельна реформа як передумова формування ринку 

земель 

Тема 3: Правові механізми запровадження вільного земель 

ринку земель 

Тема 4: Сучасні моделі ринку земель 

Тема 5: Особливості інфраструктури ринку земель Тема 6: 

Сучасні моделі ринку земель 

Тема 7: Правове особливості відчуження земель державної та 

комунальної власності 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Правове забезпечення функціонування ринку 

земель 

Тема 1: Законодавчі засади становлення ринку земель в 

Україні 

Тема 2: Зміст сучасної земельної реформи щодо ринку землі 

Тема 3: Правові механізми запровадження вільного земель 

ринку земель 

Тема 4: Сучасні моделі ринку земель 

Тема 5: Особливості інфраструктури ринку земель Тема 6: 

Сучасні моделі ринку земель 

Тема 7: Правове особливості відчуження земель державної та 

комунальної власності 

Тема 8: Правовий зміст мораторію на відчудження земель 

 

Українська, англійська 



Назва дисципліни Природоресурсне право 

 

Викладач 

Обіюх Наталія Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

 

4 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 

3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 13 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, технологій. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Спеціальні компетентності 

СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових 

та державних інститутів. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право 

і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Результати навчання 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 



 РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних занять 

Екологічне право, Земельне право 

 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Природоресурсне право як галузь права. Тема 2. 

Джерела природоресурсного права. 

Тема 3. Загальна характеристика права природокористування. 

Тема 4. Суб’єкти права природокористування. 

Тема 5. Дозволи на використання природних ресурсів. 

Тема 6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 

Тема 7. Правове регулювання водокористування. 

Тема 8. Правове регулювання надрокористування. 

Тема 9. Правова регламентація поводження з відходами. Тема

 10. Правове регулювання відносин у сфері 

лісокористування. 

Тема 11. Правове регулювання використання та охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 12. Особливості спеціального використання об’єктів 

тваринного світу. 

Тема 13. Основні принципи природоресурсного права ЄС. 

Тема 14. Правове регулювання охорони біорізноманіття. Тема 

15. Правове регулювання зміни клімату. 

Тема 16. Правове регулювання використання природних 

ресурсів Антарктики. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Становлення та розвиток природо ресурсного права. 

Тема 2. Джерела природоресурсного права. 

Тема 3. Загальна характеристика права природокористування. 

Тема 4. Об’єкти та суб’єкти права природокористування. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 5. Дозволи на використання природних ресурсів. 

Тема 6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 

Тема 7. Правове регулювання водокористування. Тема 8. 

Правове регулювання надрокористування. 

Тема 9. Правова регламентація поводження з відходами. Тема

 10. Правове регулювання відносин у сфері 

лісокористування. 

Тема 11. Особливості спеціального використання об’єктів 

тваринного світу. 

Тема 12. Правове регулювання використання та охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 13. Правове регулювання використання природних 

ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони. 

Тема 14. Основні принципи природоресурсного права ЄС. 

Тема 15. Правове регулювання охорони біорізноманіття. Тема 

16. Правове регулювання зміни клімату. 

Тема 17. Правове регулювання використання природних 

ресурсів Антарктики. 

 

Українська, англійська 

 

 

  



ОП «ФІЛОЛОГІЯ» 

 

Назва дисципліни Історія сучасного світу 

Викладач Ордіна Лариса Леонідівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення дисципліни, 

обсяг дисципліни 

1 курс, 1 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. ЗК 11. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях ЗК 12. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному 

рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мову(и), що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формі, у різних жанровостильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань. 

РН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати. 

РН 3.  Організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти. 

РН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками 

інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо. 

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих 

задач і проблем професійної діяльності. 



Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

  

Теми аудиторних 

занять 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мова викладання 

  

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Українські студії», «Філософія», 

«Політологія» 

Модуль І. Теоретичні засади дисципліни “Історія 

сучасного світу”. 

  

Змістовий модуль 1. Періодизація історії сучасного 

світу. 

Модуль 2. Умови глобалізації в сучасному світі 

Змістовий модуль 2. Сутність війн та вплив на їх 

розвиток світового співтовариства. 

Модуль 3. Розвиток України в сучасному світі 

Змістовий модуль 3. Роль сучасної України у процесі 

європейської інтеграції. 

   

Українська 

  

Іспит 

 

  



Назва дисципліни Історія світової культури і мистецтва 

Викладач Ордіна Лариса Леонідівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

1 курс, 1 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 11. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК 12. Навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 

жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах життя. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

РН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

РН 3.  Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

РН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

   



Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

  

Теми аудиторних 

занять 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Мова викладання 

  

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Українські студії», «Філософія», «Політологія» 

Модуль І. Культура ранньокласового суспільства 

Змістовий модуль 1. Культура стародавнього Сходу та антична 

культура. 

Модуль 2. Культура європейського середньовіччя 

Змістовий модуль 2. Культура Візантії та європейського Відродження. 

Модуль 3. Культурологічний підхід до аналізу української 

культури 

  

Змістовий модуль 3. Роль культурної складової у процесі європейської 

інтеграції сучасної України. 

  

  

  

  

Українська 

  

Іспит 

 

  



Назва дисципліни Історія України та української культури 

Викладач Ордіна Лариса Леонідівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

1 курс, 1 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 



Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 11. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК 12. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 

жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах життя. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань. 

РН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

РН 3.  Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

РН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності.  



Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення дисципліни 

  

Теми аудиторних 

занять 

  

  

   

  

  

  

Мова викладання 

  

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Українські студії», «Філософія», «Політологія» 

Модуль І. Українські землі в давнину та в період середньовіччя 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти дисципліни “Історія України 

та української культури”. 

Модуль 2. Методологічні засади розуміння національної культури 

Змістовий модуль 2. Культурологічний підхід до аналізу української 

стародавньої культури 

Модуль 3. Сучасна українська культурна парадигма 

Змістовий модуль 3. Роль культурної складової у процесі європейської 

інтеграції сучасної України. 

  

 Українська 

  

Іспит 

 

  



Назва дисципліни Україна у світовій політиці 

Викладач Дужа Ірина Анатоліївна 

Кандидат політичних наук 

Асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни, 

обсяг дисципліни 

3 курс, 1 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП, на якій 

вивчається дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатнсть вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 13 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, 

технологій. 

ЗК 14  Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 03. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. РН 04. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 05. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 07.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 08. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

 РН 09. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих   рекомендацій.  

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни  

Вивчення дисциплін «Політологія». 



Теми аудиторних 

занять 

Тема 1. Світовий політичний процес і міжнародні відносини. Україна 

на політичній карті світу. 

Тема 2. Геополітика та її роль у міжнародному політичному процес. 

Тема 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Тема 4. Роль України на пострадянському просторі. 

Тема 5. Становлення двосторонніх відносин України з країнами світу.  

Тема 6. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи 

Мова викладання Українська. 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

 

  



Назва дисципліни Політологія 

Викладач Дужа Ірина Анатоліївна 

Кандидат політичних наук 

Асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни, 

обсяг лисципліни 

3 курс, 2 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП, на якій 

вивчається дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 



  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатнсть вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9 Здатність працювати в команді 

ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 

12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК 13 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, 

технологій. 

ЗК 14  Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 03. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. РН 04. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 05. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 07.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 08. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

 РН 09. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих   рекомендацій.  

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 



Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни  

Вивчення дисциплін «Політологія» 

Теми аудиторних 

занять 

Тема 1. Предмет, методи та функції політології 

Тема 2. Політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної 

думки 

Тема 3. Влада в політичному житті суспільства. Політичні режими 

Тема 4. Політичні відносини 

Тема 5. Людина і політика 

Тема 7. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу 

Тема 6. Політичні партії і громадсько-політичні рухи. Політичні еліти 

Тема 8. Політична свідомість і політична культура 

Тема 9. Політика України в системі сучасних міжнародних відносин  

Мова викладання Українська 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

 

  



Назва дисципліни Політична лінгвістика 

Викладач Дужа Ірина Анатоліївна 

Кандидат політичних наук 

Асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни, 

обсяг лисципліни 

4 курс, 1 семестр 

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП, на якій 

вивчається дисципліна 

Факультет права та лінгвістики 

ОП «Філологія» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатнсть вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 03. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. РН 04. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 05. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 07.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 08. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

 РН 09. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих   рекомендацій.  

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін «Політологія» та «Лінгвістика». 

Теми аудиторних 

занять 

Змістовний модуль 1. Політична лінгвістика: історія розвитку та 

сучасний стан. 

Тема 1. Політична лінгвістика як наукова дисципліна. 

Тема 2. Понятійний апарат і термінологія політичної лінгвістики. 

Тема 3.  Типові якості, дискурсивні характеристики і функції 

політичної комунікації. 

Змістовний модуль 2. Метафора в політичній лінгвістиці. 

Тема 4. Лексичні характеристики політичної комунікації. 

Тема 5. Виражальні засоби в політичній комунікації. 

Тема 6. Метафора в політичній комунікації. 

Тема 7. Політична метафора в тексті. 

Тема 8. Дискурсивне дослідження політичної метафори. 



Мова викладання Українська/англійська 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

 

  



 

Назва дисципліни 
Основи ораторської майстерності (36 год.: лекції – 18 год., 

практичні заняття – 18 год.) 

Викладач  

Баран Наталія Анотоліївна, 

асистент кафедри славістичної філології, педагогіки та 

методики викладання 

 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс 8 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики; економічний факультет; 

екологічний факультет 

 

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань 

у різних сферах життя. 

СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

 

Результати навчання:  

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН 2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  

РН 14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя.  

 

 

 

Опис дисципліни 



Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володіння українською мовою 

 

 

12  студентів 

 

 

Теми лекцій (18 год.) 

1. Риторика як мистецтво і наука 

1.1. 1.1.Вступ до вивчення курсу ( мета, завдання, методи 

вивчення навчальної дисципліни, література ) 

1.2. 1.2.Поняття про риторику та красномовство. Роль 

риторичних умінь в житті та професійній діяльності 

1.3. 1.3.Короткий огляд історії ораторського мистецтва 

1.4. 1.4.Місце риторики в системі гуманітарних наук 

1.5. 1.5. Дискусія на тему: «Чи кожна людина може стати 

успішним оратором?» 

 

2-3. Ораторське мистецтво Стародавнього Світу 

2.1. Передумови зародження риторики у Стародавній Греції 

2.2. Яскраві сторінки історії красномовства Стародавньої 

Греції 

3.1.  Красномовство в Римській імперії 

 

4. Вітчизняна риторика та її витоки 

4.1. Відомі постаті в українській риториці 

4.2. Риторика в Києво-Могилянській академії 

4.3.Судове красномовство 19 ст. 

 

5. Види та жанри публічного мовлення 

5.1. Давня класифікація публічних виступів (за Цицероном) 

5.2. Класифікація публічних виступів за сферою 

застосування 

5.3. Класифікація публічних виступів за метою мовлення 

5.4. Жанри монологічного, діалогічного та полілогічного 

публічного мовлення 

 

6. Основні засади ораторського мистецтва 

6.1. Наукові засади риторики 

6.2. Основні закони риторики (концептуальний, закон 

моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, 

мовленнєвий, закон ефективного спілкування, системно-

аналітичний) 

6.3. Стилі красномовства (за Ф. Прокоповичем) 

6.4.Поняття про ораторський стиль (аристотелівський, 

квінтиліанівський, індивідуальний/оригінальний) 

 

7-8. Підготовка оратора до публічного виступу 

7.1. Етапи роботи над публічним виступом 

7.2. Джерела пошуку матеріалів для промов 

7.3.Письмова підготовка оратора: планування, дотримання 

композиції, словесне вдосконалення тексту виступу 

8.1. Виражальні засоби риторики (тропи та стилістичні 

фігури, цитати з авторитетних джерел та ін.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оратор та аудиторія 

9.1. Методи боротьби зі страхом перед публічним виступом 

(актуалізація знань) 

9.2. Вимоги до оратора (Образ оратора у працях теоретиків і 

практиків красномовства) 

9.3. Прийоми зацікавлення та підтримання уваги слухачів  

9.4. Невербальні засоби комунікації у публічному виступі 

 

Теми практичних занять (18 год.) 

 

1. Риторика як мистецтво і наука 

1.6. 1.1.Вступ до вивчення курсу ( мета, завдання, методи 

вивчення навчальної дисципліни, література ) 

1.7. 1.2.Поняття про риторику та красномовство. Роль 

риторичних умінь в житті та професійній діяльності 

1.8. 1.3.Короткий огляд історії ораторського мистецтва 

1.9. 1.4.Місце риторики в системі гуманітарних наук 

1.10. 1.5. Практична робота «Презентація товариша». 

 

2. Ораторське мистецтво Стародавнього Світу 

2.1. Передумови зародження риторики у Стародавній Греції 

2.2. Яскраві сторінки історії красномовства Стародавньої 

Греції 

2.3.  Красномовство в Римській імперії 

2.4. Демосфен – найвідоміший оратор Стародавньої Греції: 

шлях до вершин в ораторському мистецтві. 

2.5. Сила промов Цицерона – найвидатнішого оратора 

Стародавнього Риму. 

2.6. Цитати відомих ораторів про оратора та 

красномовство 

 

3. Вітчизняна риторика та її витоки 

3.1. Відомі постаті в українській риториці, прийоми їхнього 

впливу на слухачів. 

3.2. Риторика в Києво-Могилянській академії 

3.3.Судове красномовство 19 ст. 

3.4. Практична робота «Похвальна (епідейктична) 

промова» 

 

4. Види та жанри публічного мовлення 

4.1. Давня класифікація публічних виступів (за Цицероном) 

4.2. Класифікація публічних виступів за сферою 

застосування 

4.3. Класифікація публічних виступів за метою мовлення 

4.4. Жанри монологічного, діалогічного та полілогічного 

публічного мовлення 

4.5. Риторичний диктант 

4.6. Практична робота «Агітаційний виступ про власні 

захоплення (хобі)» 

 

5. Основні засади ораторського мистецтва 

5.1. Наукові засади риторики 

5.2. Основні закони риторики (концептуальний, закон 

моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, 

мовленнєвий, закон ефективного спілкування, системно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

аналітичний) 

5.3. Стилі красномовства (за Ф. Прокоповичем) 

5.4. Поняття про ораторський стиль (аристотелівський, 

квінтиліанівський, індивідуальний/оригінальний) 

5.5. Практична робота «Реклама ВНЗ» (відеоролик про 

свій факультет, спеціальність або радіореклама про інший 

університет, в якому маєте намір продовжити навчання) 

 

6. Підготовка оратора до публічного виступу 

6.1. Етапи роботи над публічним виступом 

6.2. Джерела пошуку матеріалів для промов 

6.3.Письмова підготовка оратора: планування, дотримання 

композиції, словесне вдосконалення тексту виступу 

6.4. Виражальні засоби риторики (тропи та стилістичні 

фігури, цитати з авторитетних джерел та ін.) 

6.5. Практична робота «Екскурсоводи» 

 

7. Оратор та аудиторія 

7.1. Методи боротьби зі страхом перед публічним виступом 

(актуалізація знань) 

7.2. Вимоги до оратора (Образ оратора у працях теоретиків і 

практиків красномовства) 

7.3. Прийоми зацікавлення та підтримання уваги слухачів  

7.4. Невербальні засоби комунікації у публічному виступі 

7.5. Зовнішній вигляд та поведінка оратора 

7.6. Практичні роботи: «Діалог за алфавітом» на задану 

аудиторією тему; «Діалог запитань» 

 

8. Мистецтво переконувати співрозмовника 

8.1. Закони ефективної комунікації (еристика) 

8.2. Послідовність аргументів для переконання 

8.3. Маніпулятивна (чорна) риторика 

8.4. Ораторське мистецтво і телебачення 

8.5. Практична робота «Діалоги в парах» (агітаційні, 

переконувальні) 

 

9. Сучасне ораторське мистецтво 

9.1. Оратори-психологи ХХ століття. 

9.2. Поради Дейла Карнегі щодо ефективного публічного 

мовлення. 

9.3. Відомі публічні люди ХХ – ХХІ столітть, їхні прийоми 

впливу на слухачів. 

9.4. Сучасні жанри ораторського мистецтва. 

9.5. Організація та проведення інтерв’ю. 

9.6. Коучинг як дієвий інструмент для досягнення життєвого 

і професійного успіху. 

9.7. Знання, уміння та навички, необхідні ораторові для 

успішної діяльності (творча підсумкова робота). 

9.8. Тест 

 

Українська 

 

Залік 



Вид підсумкового контролю 

 

  



 

Назва дисципліни Практичний курс другої іноземної мови та переклад 

(китайська мова) 

Викладач  Єрко Анастасія Ігорівна, асистент кафедри іноземних мов 

 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

1, 2, 3, 4 курс 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр  

Факультет, ОП , ня якій 

вивчається дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Дисципліна «Практичний курс другої іноземної мови та 

переклад (китайська)» спрямована на формування у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції у китайській мові з нуля 

до рівня В1+ / Pre-Intermediate. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знанням  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно 

ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні 

 

Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і 



проблем професійної діяльності.  

РН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній 

та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах 

життя.  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

15 студентів 

 

 

 

Відповідно до мети курсу і до окремих цілей навчання тематику 

представлено чотирма модулями 

Модуль 1.«Людина та її оточення»,  

Модуль 2.« «Сучасне життя»,  

Модуль 3.« «Лінгвокраїнознавство», 

Модуль 4.« «Професійна діяльність». 

Китайська 

 

  



 

Назва дисципліни 
Практичний курс другої іноземної (французької) мови та 

перекладу 

Викладач  

Столбецька Світлана Борисівна, 

асистент кафедри романо-горманської філології та 

перекладу  

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

1-4 курс, 2 – 8 семестри  

42 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

СК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту відповідно до спеціалізації 

03541. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 

(аграрною) для розв’язання професійних завдань. 

СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів 



різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікаціїРН 2. 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів 

тощо. 

РН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, 

що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

РН 14.  Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

немає 

 

 

 

Французька 

 

Іспит, залік 

 

  



Назва дисципліни Переклад економічної документації в аграрному секторі 

Викладач  
Демченко Н.С. 

асистент кафедри романо-германської філології та перекладу 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

СК1. Усвідомлення структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

СК2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК3. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання з теорії та історії мови, що вивчаються.  

СК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

СК5. Здатність використовувати в професійній діяльності 

системні знання про основні періоди розвитку літератури, що 

вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, 



жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а 

також знання про тенденції розвитку світового літературного 

процесу та української літератури. 

СК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту відповідно до спеціалізації 

03541. 

СК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 

(аграрною) для розв’язання професійних завдань. 

СК9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

СК11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК12. Здатність до організації ділової комунікації. 

РН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  

РН3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

РН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів 

тощо.  

РН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і 

проблем професійної діяльності.  

РН7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів. 

РН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мови і літератур, що 

вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в професійній 

діяльності.  

РН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну 

ситуацію. 

РН10.  Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

РН11. Знати принципи, технології і прийоми створення 

усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною 

та іноземними мовами. 

РН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють. 



РН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя.  

РН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (перекладацький ) аналіз текстів 

різних стилів і жанрів. 

РН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції 

обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у 

професійній діяльності.  

РН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати 

їх для розв’язання складних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та навчання. 

РН18. Мати навички управління комплексними діями або 

проектами при розв’язанні складних проблем у професійній 

діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та 

нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає 

 

Тема 1.Переклад економічної документації в аграрному  

секторі на сучасному етапі. 

Тема 2.Особливості перекладу економічної документації в 

аграрному  секторі. 

Тема 3.Роль словника при перекладі. Перекладацькі 

відповідності та трансформації. 

Тема 4.Лексико-граматичні трансформації перекладу 

економічної документації в аграрному  секторі. 

Тема 5.Структурні трансформації при перекладі економічної 

документації. 

Тема 6.Еквівалентність та адекватність перекладу 

економічної документації в аграрному  секторі. 

Тема 7.Лексико-граматичні труднощі перекладу економічної 

документації в аграрному  секторі. 

Тема 8.Фальшиві друзі перекладача. 

Тема 9.Особливості перекладу ділової кореспонденції 

Тема 10.Особливості перекладу контрактів. Кліше. 

Мова викладання 

 

Українська, англійська 

 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

 

 

 

  



 

Назва дисципліни Машинний переклад 

Викладач  

Ігнатенко Вікторія Дмитівна 

кандидат педагогічних наук, зав. кафедри романо-

германської філології та перекладу 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

СК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту відповідно до спеціалізації 

03541. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 



(аграрною) для розв’язання професійних завдань. 

СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів 

тощо. 

РН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, 

що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

РН 14.  Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Вступ до перекладознавства та 

англійська аграрна термінологія» 

 

 

1. Машинний переклад VS. системи автоматизованого 

перекладу 

2. Компоненти SDL Trados Studio 2019 

3. Перекладаька пам'ять і термінологічна база 

4. Переклад одиничних файлів (MS Word, MS Excel, PDF) 

5. AutoSuggest dictionary 

6. Alignment of Translated Files 

7. Огляд додатків до програми  

8. Перекладацький процес у програмі (1) 

9. Перекладацький процес у програмі (2) 

10. SDL Group Share  

 

Українська 

 

 

Іспит 

 

 

 

  



Назва дисципліни Педагогічна практика 

Викладач  

Ігнатенко Вікторія Дмитівна 

кандидат педагогічних наук, зав. кафедри романо-германської 

філології та перекладу 

Борщовецька Валентина Дмитрівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-

германської філології та перекладу 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

СК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання з теорії та історії мови, що вивчаються.  

СК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 



різних сферах життя. 

СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 

(аграрною) для розв’язання професійних завдань. 

СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

РН 2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів 

тощо. 

 РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і 

проблем професійної діяльності.  

 РН10.  Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

 РН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють. 

РН 14.  Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя 

РН18. Мати навички управління комплексними діями або 

проектами при розв’язанні складних проблем у 

професійній діяльності в галузі обраної філологічної 

спеціалізації та нести відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Мова викладання 

 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Вивчення дисциплін «Методика викладання іноземних мов», 

«Психолого-педагогічні студії» 

 

 

Українська 

 

 

Залік 

 

 

 

  



Назва дисципліни Основи послідовного перекладу  та техніки нотування 

Викладач  
Гетьман Тетяна Євгеніїівн 

асистент кафедри романо-германської філології та перекладу 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни, обсяг 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

СК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, 

функції, рівні. 

СК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання з теорії та історії мови, що вивчаються.  

СК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 



СК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією 

(аграрною) для розв’язання професійних завдань. 

СК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.  

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

РН 2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів 

тощо. 

 РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і 

проблем професійної діяльності.  

 РН10.  Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

 РН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що 

їх зумовлюють. 

РН 14.  Використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя 

РН18. Мати навички управління комплексними діями або 

проектами при розв’язанні складних проблем у 

професійній діяльності в галузі обраної філологічної 

спеціалізації та нести відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах. 

Опис дисципліни 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

 

Теми практичних 

занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний курс першої іноземної (англійської) мови та 

перекладу 

 

 

1. Об’єктивна суспільна потреба у літературному 

редагуванні друкованих матеріалів. 

2. Методологічні засади роботи над літературною 

формою твору. 

3. Процес створення тексту автором перекладу і 

редакторський моніторинг. 

4. Поняття про елементи редакторської роботи: звірка і 

правка. 

5. Процес комунікації і слово. 

6. Мовленнєва експресія як 

лінгвостилістична категорія і варіантність слова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

Форма підсумкового 

контролю 

7. Редагування як один з головних чинників, якісного 

перекладу.  

8. Типи редагування, методи та етапи.  

9. Поняття «контрольного листа» у процесі редагування 

та його практичного значення.  

10. Створення контрольнго листа у процесі редагування 

тексту.  

11. Стандарти перекладацької професії відповідно до 

статуту асоціації перекладачів України.  

12. Автоматизовані програми редагування тексту. Заміна, 

вставка, вилучення слів та словосполучення у тексті.  

13. Редагування перекладу науково–технічного тексту.  

14. Особливсоті перекладу термінів. Уніфікація 

використаної термінології у тексті перекладу.  

15.  Робота із системами машинного перекладу та 

перевірки правопису. 

16. Робота з програмами-перекладачами. 

Передредагування текстів. 

17. Постредагування текстів, перекладених системами 

машинного перекладу.  

18. Редагування поетичних творів. Особливості редагування 

віршів. 

 

 

Українська, англійська 

 

 

Залік 

 

 

 

 

  



 

Назва дисципліни Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька) 

Викладач  
Рєзнік Віта Григорівна, старший викладач  кафедри іноземних мов 

Носенко Марія Миколаївна, асистент кафедри іноземних мов 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення дисципліни, 

обсяг дисципліни 

1, 2, 3, 4 курс 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр 
42 кредити ECTS 

Факультет, ОП , на 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  

ОП "Філологія" 

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 

 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знанням  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно 
ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні 

 

Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 

СК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

СК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм 

літературної мови та культури мовлення. 

СК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й 

письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

РН 2.Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології 

для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності.  

РН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 
регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя. 



Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

 

 

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Дисципліна «Практичний курс другої іноземної мови та переклад 

(німецька)» спрямована на формування у студентів іншомовної 

комунікативної компетенції у німецькій мові з нуля до рівня В1+ / 

Pre-Intermediate. 

 

 

Відповідно до кінцевої мети курсу і до окремих цілей навчання 

тематику представлено чотирма великими модулями: «Людина та її 

оточення», «Сучасне життя», «Німецькомовні країни та 

Україна», «Професійна діяльність». 
 

 
Німецька 

 

 
Іспит 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

Назва дисципліни Третя іноземна мова (німецька) 

Викладач  
Рєзнік Віта Григорівна, старший викладач  кафедри іноземних мов 

 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення дисципліни, 

обсяг дисципліни 

4 курс, 7, 8 семестр  

3 кредити ECTS 

Факультет, ОП , ня 

якій вивчається 

дисципліна 

Факультет права та лінгвістики  
ОП «Філологія» 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною (німецькою) мовою. 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  

 

Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

 

Програмні результати навчання (РН): 

РН 2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати.  

РН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології 

для вирішення нескладних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності.  

РН 14.Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній сферах життя.  

 

Опис дисципліни 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

 

 

 

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

        Головним завданням дисципліни «Третя іноземна мова 

(німецька)» є засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як 

письмової, так і усної, в рамках літературної норми.   Результатом 

навчання дисципліні є набуття студентами рівня володіння 
німецькою мовою А1  (Інтродуктивний або «відкриття») згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. 

 

Змістовий модуль 1. Der Einführungskurs. Kennen lernen – 

wahrnehmen 

1. Erste Kontakte. Begrüßung. Befinden 

2. Angaben zur Person. Berufe  
3. Familie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма підсумкового 

контролю 

  

Змістовий модуль 2. Меnschen und ihre Umgebung. 
1. Einkaufen, Möbel. 

2. Gegenstände. Produkte 

3. Büro und Technik 
 

Змістовий модуль 3. Freizeitaktivitäten. Essen und Trinken. 

1. Freizeit, Komplimente. 
2. Freizeit, Verabredungen 

3. Essen, Einladung zu Hause. 

 

Змістовий модуль 4. Alltagsleben. Reisen 
1. Reisen, Verkehrsmittel 

2. Tagesablauf, Vergangenes 

3. Feste, Vergangenes 
 

 

 
Німецька 

 

Іспит 

 

 


