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Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова

Освітня програма

37468 Доктор філософії з права

Рівень вищої освіти

Доктор філософії

Спеціальність

081 Право

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 275
Повна назва ЗВО

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ідентифікаційний код ЗВО

14163438

ПІБ керівника ЗВО

Омельчук Олег Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

www.univer.km.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/275

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

37468

Назва ОП

Доктор філософії з права

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Доктор філософії

Тип освітньої програми

Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

відділ аспірантури та докторантури

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

кафедра теорії та історії держави і права, кафедра конституційного,
адміністративного та фінансового права, кафедра цивільного права та
процесу, кафедра міжнародного та європейського права, кафедра
кримінального права та процесу, кафедра трудового, земельного та
господарського права, кафедра мовознавства, кафедра публічного
управління та адміністрування, кафедра менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування, кафедра математики, статистики та
інформаційних технологій, кафедра філософії, соціально-гуманітарних
наук та фізичного виховання

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8 (корпус № 1)
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 57 (корпус № 4)

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

4539

ПІБ гаранта ОП

Білоусов Юрій Валерійович

Посада гаранта ОП

Професор кафедри цивільного права та процесу,, кандидат юридичних
наук, професор,керівник групи забезпечення, гарант освітніх пр

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

labor@univer.km.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(096)-354-60-93

Додатковий телефон гаранта ОП

+38(067)-900-12-81
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

заочна

4 р. 0 міс.

очна денна

4 р. 0 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
У 1990-х – на початку 2000-х років ХУУП імені Леоніда Юзькова для забезпечення власних потреб у
висококваліфікованих наукових кадрах укладав договори на підготовку науково-педагогічних працівників із
провідними науковими центрами Києва, Харкова, Львова. Згодом, враховуючи власні потреби та запити інших
закладів вищої освіти й наукових установ, наявність необхідної наукової та матеріальної бази, кадрову
спроможність, наказами МОН було надано дозволи на здійснення разового прийому до аспірантури за
спеціальностями: 12.00.05 Трудове право, право соціального забезпечення (наказ від 28.10.03 №716) та 12.00.03
Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (наказ від 05.05.06 №353 та
подальші роки). Пізніше було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 12.00.03 (наказ від 09.11.10
№1072), 12.00.12 Філософія права (наказ від 23.09.14 №1067). Засіданням вченої ради університету від 30.11.15 №4
були затверджені ОНП та навчальні плани підготовки здобувачів за цими двома спеціальностями. У зв’язку із
трансформацією підходів до підготовки наукових кадрів та прийняттям постанови КМУ від 23.03.16 №261,
прийнято рішення розпочати підготовку до ліцензування аспірантури зі спеціальності 081 Право. Узагальнивши
власний досвід, постійно консультуючись із ЗВО, які одночасно почали підготовку докторів філософії, розроблено
проєкт власної ОП і навчального плану. Рішеннями вченої ради були затверджені ОНП та навчальний план
підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 Право (від 13.06.16, протокол №14), справа для ліцензування
розширення провадження освітньо-наукової діяльності щодо започаткування підготовки на третьому (освітньонауковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (від 05.07.16, протокол №17). На підставі наказу
МОН від 15.09.16 №1111 отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому
рівні зі спеціальності 081 Право. Реалізація ОНП розпочалася 2016 р. У 2017 р. були внесені зміни до ОНП після
внесення пропозицій від двох кафедр з метою розширення переліку вибіркових дисциплін у зв’язку із запитами
потенційних аспірантів, які б бажали навчатися в аспірантурі саме за цими напрямками. Істотний перегляд змісту
ОНП відбувся у 2020 р., під час якого було здійснено системний моніторинг думок заінтересованих учасників
(академічної спільноти (викладачів, наукових керівників, кафедр), здобувачів освіти, потенційних роботодавців).
Врахувавши обґрунтовані пропозиції від роботодавців, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, які виникали
під час реалізації ОП, рішенням вченої ради було затверджено зміни до ОНП та навчальних планів підготовки
фахівців освітнього ступеня доктора філософії (від 29.04.20, протокол №8). Таким чином, ОНП є органічним
продовженням становлення та розвитку правничої аспірантури з урахуванням новітніх змін та підходів до
підготовки аспірантів
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

З

ОД

З

1 курс

2020 - 2021

20

0

20

0

0

2 курс

2019 - 2020

28

0

21

0

0

3 курс

2018 - 2019

29

3

22

0

0

4 курс

2017 - 2018

25

0

12

0

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

29678 Бакалавр права
23109 081 Право
29893 Бакалавр права. Міжнародно - правова діяльність.
30014 Бакалавр права. Судово-прокурорська діяльність.
30064 Бакалавр права. Правозахисна діяльність.

другий (магістерський) рівень

10109 Право
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11450 Цивільно-правова
23115 081 Право
29912 Магістр права
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

37468 Доктор філософії з права

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

20982

7642

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

17387

4047

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3595

3595

Приміщення, здані в оренду

1024

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

ОНП.ДФ.081.2020.pdf

i0ZeTMUIYuzXXEXCEeFG7FBfTai+UVSwYAk4q4ICWJk
=

НП.ДФ.081.2020.pdf

yYdQe+4/ZlFOKPvVL+rpKPp7CXmZk8F/yjNME7q18Cg
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Крупчан.pdf

9JI7h5wSJFtixhxAAwP+w0O/JOABT66+2u8EXpC/euc=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Серьогіна.pdf

yuUXdrFdqTtsI3iZkmxkSLFqbNJIjDthj2KONMBMozY=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Доронін.pdf

piXmoI11gpA6e2n/KVNGYBdQuVJc5wlkNiObAh2SZeY=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Відгук_Навроцький.pdf

F3cvWIy49+ZNFCIKUy2zvGA/7vUOkvpSPFVfUD6hdmw
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія_Хмельницький НДЕКЦ
(Ганзюк).pdf

4a9V1EL9uMr7fbRiS6oZ0EE2e+9Uf5n1oBQdNRgb4yg=

Освітня програма
Навчальний план за ОП

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОП передбачають підготовку фахівців у галузі права, здатних самостійно та в команді реалізовувати сформовані
під час навчання компетентності, продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні правничі проблеми в галузі
професійної та/або дослідницької діяльності, займатися науково-педагогічною діяльністю, а також проводити
власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Своєрідною унікальністю ОП є те, що здійснюється в самобутній правничій школі, сформованій під впливом
провідних правничих шкіл України, оскільки науково-педагогічний колектив складається не лише з випускників
ХУУП імені Леоніда Юзькова, але й представників відомих юридичних ЗВО та наукових установ. ЗВО є базою двох
наукових лабораторій від Національної академії правових наук України, співробітники яких безпосередньо
долучаються до забезпечення освітнього та наукового складників підготовки докторів філософії. ОП має значний
вибірковий складник та освітні компоненти, які безпосередньо дотичні до наукових досліджень аспірантів,
сформовані відповідно до основних наукових напрямів у галузі права, які розробляються у ЗВО, та дають підстави
говорити про формування правничих шкіл
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
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Місія університету сформульована у Стратегії розвитку ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки
(https://bit.ly/3u3jVQs). Вона полягає у створенні умов для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює
та/або навчається в університеті, через вільний творчий освітньо-науковий процес відповідно до особистих та
суспільних інтересів і потреб, зумовлених розвитком Української держави, а також глобальними процесами
розвитку людської цивілізації. Своє призначення ХУУП імені Леоніда Юзькова бачить в удосконаленні освітньої
діяльності, в тому числі через запровадження збалансованих і побудованих на базі передового світового досвіду
спеціалізованих докторських програм, удосконалення наукової діяльності на засадах поєднання освітньої діяльності
з науковою роботою. Зокрема цілі ОП корелюють із метою 1.3 (формування якісного складу працівників
університету), метою 2.4 (формування особливого інтелектуально-інноваційного середовища, яке приваблює
молодь, що агітує здобувачів «продукувати нові ідеї»), метою 3.4 (посилення практичної спрямованості освітнього
процесу) і найповніше складник Стратегії 4 (удосконалення наукової діяльності). Підготовка юристів найвищого
класу та професійності безпосередньо пов’язані із первісною задумкою створення ЗВО, що закладено в його назві, а
також відповідальністю, покладеною засновником, підтриманою українською правничою спільнотою і взятою
колективом ЗВО, у зв’язку із присвоєнням імені першого голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Потреби та запити здобувачів вищої освіти враховано таким чином, щоб надати можливість під час освітньої
діяльності сприяти виконанню індивідуального плану наукової роботи, розвивати загальний науковий
інструментарій, а також ознайомлюватися з новітніми науковими концептами та розробками в цій чи суміжних
напрямках наукових досліджень. Серед врахованих пропозицій здобувачів слід виділити включення освітнього
компонента, який стосується вдосконалення компетентностей щодо методів, засобів і прийомів, які
використовуються під час вироблення та систематизації нормативно-правових актів для забезпечення їх
досконалості, посилення уваги питанням, пов’язані з актуальними проблемами захисту права інтелектуальної
власності, запровадження освітніх компонентів порівняльного правознавства
- роботодавці
Запити від роботодавців зумовлені забезпеченням спроможності за результатами навчання за ОП виконувати
функції науково-педагогічного та/або наукового працівника, спроможного на високому рівні виконувати покладені
на нього обов’язки. Враховуючи той факт, що переважна більшість здобувачів є працевлаштованими й розглядають
здобуття ступеня доктора філософії як крок до власного саморозвитку, кар’єрного зростання та можливого
поєднання своєї основної практичної діяльності з науковою та/або викладацькою, у ОП враховано запити до
органічного поєднання освітнього і наукового складників. Щодо конкретних пропозицій, то враховано пропозиції
щодо перенесення освітнього компонента «Тлумачення нормативно-правових актів» до блоку обов’язкових
дисциплін.
- академічна спільнота
Включено широке коло професійно-орієнтованих дисциплін вибіркового блоку, що дозволяє залучити здобувачів
вищої освіти до реалізації наукових проєктів кафедр. Під час останнього перегляду до ОНП внесено зміни для
посилення компетентностей і програмних результатів завдяки освітнім компонентам: «Методологія наукових
досліджень у галузі права», «Медіація в юридичній практиці» (прот. №7 зас. каф. теорії та історії держави і права
від 20.02.20), «Порівняльне адміністративне право», «Актуальні проблеми інформаційного права» (прот. №8 зас.
каф. конституційного, адміністративного та фінансового права від 11.03.20), «Кримінальне право в сучасному
вимірі» (прот. №9 зас. каф. кримінального права та процесу від 10.02.20), «Джерела сімейного права» (прот. №7
зас. каф. цивільного права та процесу від 26.02.20), «Механізм реалізації права власності на землю», «Доктрина
соціального права», «Традиції та новації в правовому регулюванні відносин праці» (прот. №8 зас. каф. трудового,
земельного та господарського права від 16.02.20), «Академічне письмо іноземною мовою» (прот. №8 зас. каф.
мовознавства від 03.02.20), «Методика проведення соціологічних досліджень», «Теорія аргументації», «Діалектика
як світоглядна основа наукових досліджень», «Психологія спілкування» (прот. №8 зас. каф. філософії, соціальногуманітарних наук та фізичного виховання від 26.02.20), «Теорія лідерства», «Методика роботи з науковою
інформацією» (прот. №7 зас. каф. публічного управління та адміністрування від 10.03.20)
- інші стейкхолдери
Окрім необхідного наукового складника ОП враховує інтереси стейкхолдерів, які безпосередньо не дотичні до
науково-дослідної чи навчально-наукової діяльності. В ОП міститься значний прикладний складник, що дозволяє
сформувати та удосконалити компетентності, необхідні для розв’язання значущих проблем, які виникають під час
зайняття посад державної служби, роботи в судових та правоохоронних органах, розширення та переоцінки вже
існуючих знань і професійної практики у сфері права
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання враховують основні концепти розвитку юридичної доктрини як у цілому, так
і за науковими спеціальностями, які складають основні напрямки наукових досліджень, які здійснюються в ЗВО.
Зважаючи на вимоги до кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, передбачені Законом
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України «Про вищу освіту» (п. 9 ст. 55), під час моніторингу особлива увага акцентувалася на необхідності
забезпечення фахівцями вищої кваліфікації закладів вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність за
спеціальністю 081 Право (Хмельницький національний університет, Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький інститут соціальних технологій (ХІСТ) ВМУРоЛ
«Україна», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Хмельницька філія Донецького
національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»). ХУУП імені
Леоніда Юзькова виступає стейкхолдером-роботодавцем та забезпечив робочими місцями як багатьох випускників
аспірантури попереднього формату, є роботодавцем для одного випускника і декількох теперішніх здобувачів ОП
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
ОП безпосередньо стосується широкого спектра загальних та правничих проблем, дозволяючи охопити значний
сегмент правничих досліджень, здійснити освітній супровід наукових досліджень у багатьох галузях права. Під час
формулювання цілей ОП та програмних результатів навчання в ХУУП імені Леоніда Юзькова – ЗВО комунальної
форми власності – враховувалися галузеві та регіональні потреби у фахівцях за спеціальністю 081 Право із
урахуванням потреби ринку праці. Наразі, в 2020–2021 навчальному році п’ятеро здобувачів вищої освіти за цією
ОП перебувають в штаті університету та мали додаткову можливість набувати практичних навичок до викладацької
роботи та здійснення наукового пошуку
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час первісного формування ОП, насамперед, спиралися на власний досвід аспірантури попереднього формату,
оскільки підготовка аспірантів і тоді не відбувалася за так званим «менторським підходом», бо значна увага
приділялася освітнім компонентам (додатково до тих, що виносилися як кандидатські іспити), науковій комунікації,
обговоренню результатів наукових розробок аспірантів тощо. Робота відбувалася в постійній комунікації із
партнерами, які паралельно розпочинати підготовку за аналогічними ОНП (ЛДУВС, НУ «Львівська політехніка»,
ЧНУ імені Юрія Федьковича, УжНУ, ЗНУ, НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака та ін.), що дало можливість
спільно обговорювати розвиток ОП та відтак здійснити взаємне рецензування. Під час перегляду ОП вивчався та
аналізувався досвід низки українських та зарубіжних навчальних і наукових центрів (Люблінського, Ягелонського,
Вільнюського, Талліннського технологічного університетів, Поморської академії, Гарварду та ін.). Цікавим виявився
досвід щодо наявності письмового «тесту» для слухачів phd-програми ELGS (https://bit.ly/2SfSJ3V), який
інтегровано у видозміненому вигляді на етапі вступу до аспірантури. Включення освітніх компонентів щодо
юридичної дидактики та методології наукових досліджень обговорено та запозичено за результатами ознайомлення
із ОП Люблінського католицького університету Івана Павла II (https://phd.kul.pl/), інші напрацювання та результати
узагальнення досвіду обговорюються з метою подальшого удосконалення ОП
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти зі спеціальності 081 Право за третім рівнем вищої освіти відсутній. Відтак ОП та програмні
результати навчання були зорієнтовані на дескриптори Національної рамки кваліфікацій
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Програмні результати навчання, які були визначені ОП, узгоджені із вимогами Національної рамки кваліфікацій
(НРК). Порівняння компетентностей фахівця за ОП і НРК дає підстави стверджувати про відповідність за змістовим
наповненням. За НРК передбачено здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики. Відповідно до ОП зазначений підхід деталізується у програмних
компетентностях, до яких віднесено інтегральну, загальну, фахову компетентності спеціальності. Інтегральною
компетентністю визначено здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні завдання та проблеми в галузі
професійної та/або дослідницької діяльності. Другий складник компетентності особи за НРК простежується у змісті
ЗК-2 (застосування системного наукового світогляду для проведення наукових досліджень, здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу). Також вказаний складник компетентності особи за НР відображений у
ЗК-6 (застосування різноманітних методів під час проведення власного наукового дослідження) та ЗК-7 (навчання
інших, комунікувати, зрозумілого донесення інформації до підготовленої або непідготовленої аудиторії, викладання
правничих навчальних дисциплін). Уміння та навички, передбачені НКР (критичний аналіз, оцінка і синтез нових
та комплексних ідей), розкриваються через фахові компетентності спеціальності (ФК-1 – здатність розуміти
теоретичні основи, термінологію та практику професійної діяльності в галузі права; ФК-4 – здатність правильно
тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та застосовувати їх під час вчинення різних
правових дій; ФК-7 – здатність розробляти проєкти нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх
удосконалення)

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
60
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
39
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
21
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. ОП
орієнтована на професійну підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, здатних самостійно та
в команді реалізовувати сформовані під час навчання компетентності, продукувати нові ідеї, розв’язувати
комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницької діяльності, займатися науково-педагогічною
діяльністю, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення. ОП включає чотири компоненти, які забезпечують набуття таких компетентностей: 1) здобуття
глибинних знань із спеціальності 081 Право (освітні компоненти «Тлумачення нормативно-правових актів»,
«Юридична техніка», чотири освітні компоненти професійної підготовки за вибором здобувача) – 23 кредити ЄКТС;
2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (освітній компонент «Філософія науки») – 5
кредитів ЄКТС; 3) набуття універсальних навичок дослідника (навчальні дисципліни «Методологія наукових
досліджень у галузі права», «Академічна доброчесність та захист права інтелектуальної власності», «Культура
мовлення науковця», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», а також педагогічна практика) – 20
кредитів ЄКТС; 4) здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї
наукової роботи іноземною мовою (освітній компонент «Академічне письмо іноземною мовою») – 6 кредитів ЄКТС.
Теоретичний зміст предметної області ОП повною мірою забезпечується навчальними дисциплінами. За
результатами їх вивчення здобувачі повинні оволодіти фаховими компетентностями зі спеціальності, зокрема:
розуміти, аналізувати та пояснювати теоретичні основи, термінологію та практику професійної діяльності в галузі
права; виявляти сучасні актуальні питання, історію розвитку, визначати закономірності, проблеми та прогнозувати
тенденції розвитку правового регулювання суспільних відносин; ефективно працювати з науковими джерелами,
актами національного та міжнародного права; правильно тлумачити нормативно-правові акти, аналізувати судову
та іншу правозастосовну практику і статистику, застосовувати їх під час вчинення різних правових дій; давати
кваліфіковані юридичні висновки, здійснювати науково-правову експертизу проєктів нормативно-правових актів;
розробляти проєкти нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; формувати власну
цілісну, логічну й обґрунтовану позицію щодо правової проблеми; приймати рішення, формувати правову позицію
та відображати її у тексті різних правових документів
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
У ХУУП імені Леоніда Юзькова забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що
випливає зі ст. 62 Закону України «Про вищу освіту». Формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується
через право на обрання навчальних дисциплін з «кошика» вибіркових навчальних дисциплін (пп. 3.7.4–3.7.5
Положення про організацію освітнього процесу, далі – Положення); пропозиції щодо визначення відмінного ніж
ХУУП імені Леоніда Юзькова місця проходження педагогічної практики (п. 2.2 Положення про проведення
практики здобувачів вищої освіти, https://bit.ly/3fCNELg); врахування пропозицій щодо вибору чи зміни наукового
керівника, вибору чи зміни напрямку та конкретної теми дисертації з урахуванням можливостей людських ресурсів,
актуальності тематики, можливості встановлення індивідуального графіку навчання у зв’язку із працевлаштуванням
за спеціальністю, доглядом за дитиною до 3-х або у разі потреби 6-річного віку, доглядом за хворим родичем тощо
(пп. 3.8.3.1-3.8.3.2 Положення). Нарікань на подібне формування індивідуальної освітньої траєкторії, а також
пропозицій щодо удосконалення концептуальних підходів щодо цього з боку здобувачів та інших учасників
освітнього процесу не надходило
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін за цією ОП становить 35 % від загального обсягу кредитів,
передбачених освітнім складником ОП. Формування індивідуальних навчальних планів здобувачами здійснюється
на засадах обрання однієї або декількох навчальних дисциплін із декількох варіантів, а також академічної
відповідальності й наукової доцільності, що передбачає недопущення нав’язування здобувачам певних вибіркових
дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів, наданні в разі потреби консультативної допомоги наукового
керівника щодо відповідності вибіркових дисциплін напрямку наукового дослідження. Вибір дисциплін
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу. У поточному навчальному році здійснюється
вибір дисциплін, вивчення яких передбачено на другому році навчання в період з 1 до 15 березня. Вибір дисциплін
передбачає такі етапи й процедури: здобувач забезпечується інформаційними та довідковими матеріалами щодо
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дисциплін, які пропонуються для вибору, при цьому кафедри можуть пропонувати презентації, інформаційні
проспекти, до завершення встановленого часу здобувач подає на ім’я декана факультету через відділ аспірантури та
докторантури заяву із переліком обраних навчальних дисциплін. Після цього відбувається формування навчальних
груп, мінімальна чисельність здобувачів у яких становить одна особа на рівні доктора філософії. Перелік вибіркових
дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджується розпорядженням декана факультету
та доводиться до відома здобувачів вищої освіти та враховується під час складання робочого навчального плану та
розкладу занять. Вибрані здобувачем дисципліни включаються до індивідуального навчального плану і є
обов’язковими для вивчення. Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення затвердженої
розпорядженням декана дисципліни
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності доктора філософії, визначаються, насамперед, на
основі практичних завдань, які включені до циклів обов’язкових (щодо формування та розвитку універсальних
навичок дослідника) та вибіркових компонентів (щодо формування якостей дослідника із урахуванням кола
наукових інтересів, змісту індивідуального наукового плану аспіранта). ОП передбачено проходження педагогічної
практики, семінарські заняття з навчальних дисциплін мають безпосередній стосунок до формування
компетентностей у практичній професійній діяльності. Науково-педагогічний компонент забезпечується
педагогічною практикою, яка зорієнтована на формування спроможності розуміти основи науково-педагогічної
діяльності, комунікувати, зрозуміло доносити інформацію до підготовленої або непідготовленої аудиторії, навчати
інших, самостійно забезпечувати освітні компоненти, в тому числі із використанням девіза університету «Docendo
discimus», що виключає будь-яку зупинку розвитку та спроможність до навчання протягом життя. Базою
педагогічної практики виступають переважно кафедри юридичного факультету, хоча аспіранти мають право обрати
інший ЗВО на власний розсуд або з урахуванням партнерських угод з українськими та/або зарубіжними ЗВО
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
ОП сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills). Соціальні навички розвиваються на аудиторних заняттях, що
включає правильну самоорганізацію, роботу в команді, комунікативні, ораторські навички, за рахунок участі
аспірантів у науковому товаристві студентів, аспірантів та молодих вчених відбувається наукова комунікація,
удосконалюються навички публічного виступу, аргументації, формулювання проблеми та відповідей на них,
самоаналізу та самовдосконалення. Сприятливий психологічний клімат та відсутність штучних адміністративних
бар’єрів у спілкуванні з керівництвом факультету та університету дає можливість утвердитися як наукова
особистість. Навички взаємодії з іншими людьми, активної комунікації, обстоювання власної позиції та інші
соціальні навички також відточуються під час публічних виступів на лекційних та семінарських (практичних)
заняттях, науково-практичних конференціях, захисті звітів з педагогічної практики. З метою набуття здобувачами
соціальних навичок (soft skills) до ОП включено такі вибіркові навчальні дисципліни: «Психологія та педагогіка в
освітньо-науковій діяльності», «Психологія спілкування», «Практична риторика», «Теорія лідерства», «Теорія
аргументації». Зміст цих дисциплін дозволяє розвивати уміння налагоджувати комунікації, партнерські відносини,
навички емпатії, активного слухання та розуміння позицій і думок інших, позитивного та відкритого спілкування
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Відповідний професійний стандарт відсутній. Розпочато моніторинг ОП з можливим внесенням змін до неї у зв’язку
із затвердженням наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 №
610 професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», розробленого МОН України
(рішення методичної ради від 27.05.2021 р., протокол № 8). Результати моніторингу будуть враховано при
наступному оновленні ОНП
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Навантаження здобувача вищої освіти складається з аудиторного навантаження, самостійної роботи, підготовки та
проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для відповідних компонентів ОП.
Кількість аудиторних годин на один кредит для здобувачів вищої освіти та максимальне тижневе аудиторне
навантаження не перевищує встановлені обмеження. Аналіз обсягу навантаження здобувачів на ОП відбувається за
результатами опитування, що проводиться відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спільно з
кафедрами, відділом аспірантури та докторантури. Питання навантаження в розрізі кожного освітнього компонента
обговорюється на засіданнях кафедр, методичної та вченої ради. Так, на засіданні методичної ради від 27.10.2016 р.,
протокол № 3, обговорювалось питання про структуру робочої програми навчальної дисципліни та структуру
навчально-методичних матеріалів навчальної дисципліни, у рамках якого особлива увага приділялась змісту, обсягу
та рівню складності завдань, які виносяться на семінарські (практичні) завдання, самостійну роботу, та їх
зіставленню з кількістю годин, передбачених у тематичному плані на їх виконання. Визнано, що завдання СРС
повинні бути конкретними, лаконічними та, відповідно, адекватними за часом. Було прийнято рішення коригувати
зміст та обсяг завдань самостійної роботи з урахуванням такої вимоги
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Дуальна форма освіти на ОП не використовується

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=126
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Згідно з Правилами прийому до аспірантури та докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2021 році
(https://bit.ly/2RfKrZJ) на навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. До складу предметних комісій включаються доктори
філософії (кандидати наук) та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання ОП. До складу предметних комісій за згодою можуть входити також представники інших
ЗВО (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного
керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання ОП або якщо здійснюється підготовка докторів
філософії за ОП, узгодженою між університетом і науковою установою. Рішення про допуск до складання вступних
іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди вступника з потенційним
науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць. Якщо поданий реферат не дає підстав
рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, такий абітурієнт не допускається до вступних випробувань
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Правилами прийому до ХУУП імені Леоніда Юзькова (у 2020 році https://bit.ly/3ovooKT, у 2021 році
https://bit.ly/2RfKrZJ), Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова, далі –
Положення (https://bit.ly/3hMDVV0). Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що
здійснюється відповідно до наказу МОН від 05.05.2015 № 504. Здобувачам, які зараховуються до університету,
перезараховуються навчальні дисципліни за результатами їх вивчення і складання з них контрольних заходів в
інших ЗВО. Поінформованість здобувачів ВО про ці процедури забезпечується, крім сайту, також особистим
консультаціям членів приймальної комісії, відділу аспірантури та докторантури. Відповідно до п. 5.13 Положення
здобувачам ВО, які реалізують право на переведення, поновлення, зміну форми навчання, можуть бути
перезараховані результати навчальних дисциплін, які вони вивчали раніше, в тому числі в інших закладах вищої
освіти. При цьому умовою перезарахування є збіг форми контролю та змісту навчальних дисциплін не менш як на 75
%. Замість однієї вибіркової дисципліни йому можуть бути перезараховані результати вивчення іншої за умови їх
однакового обсягу (кредитів ЄКТС). Рішення про перезарахування результатів вивчення приймає декан факультету.
Це Положення оприлюднене на вебсайті університету в розділі «Освітній процес» (https://bit.ly/3hMDVV0)
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
У рамках реалізації права на академічну мобільність, завдяки співпраці із Запорізьким національним університетом,
здобувачі ВО мали можливість прослухати ОК, передбачені ОП ЗНУ. Це сприяло формуванню індивідуальної
навчальної траєкторії, поглибленню рівня знань та набуття компетентностей, максимально наближених до сфери їх
наукового дослідження. Здобувачі ВО змогли опанувати ОК «Доктринальні положення цивільно-правового
регулювання відносин у сфері надання послуг та захисту прав споживачів» (6 осіб), «Правова компаративістика» (6
осіб), «Антропологічні основи сучасних правових теорій», «Сучасні концепції та доктрини розвитку публічного
права», «Теорія адміністративного примусу», «Актуальні проблеми правового регулювання функціонування
громадських організацій» (по одному здобувачу). Аспіранти отримали академічні довідки, на підставі яких відбулося
визнання результатів ці ОК включено до індивідуальних планів здобувачів ВО
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується Положенням про
порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова,
здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженим рішенням вченої ради ХУУП імені
Леоніда Юзькова 29.10.2020 р., протокол № 5 (https://bit.ly/3uPJkyE)
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
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такі були)
Здобувачі активно долучаються до заходів, безпосередньо дотичних до освітніх компонентів, які пропонуються
викладачами, відділом аспірантури та докторантури (заходів щодо академічної доброчесності, набуття навиків
застосування інформаційних ресурсів та відкритих даних у науковій діяльності тощо), про що надають відповідні
документи до звітних матеріалів. Водночас при наявності подібної практики на інших ОП першого та другого рівня
вищої освіти, саме на цій освітній програмі практики застосування визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Підготовка фахівців за ОП здійснюється за денною та заочною формами навчання відповідно до Положення про
організацію освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3hMDVV0). Вибір методів навчання
залежить від змісту та особливостей освітніх компонентів ОП. Основними формами організації освітнього процесу
на ОП, які сприяють досягненню програмних результатів, є навчальні заняття, основними видами яких на ОП є:
лекція (проводиться з використанням вербальних, візуальних, інтерактивних методів і прийомів, у тому числі
лекції-дискусії (обговорення), брейнстормінгу, презентацій), семінарські заняття (переважно в дискусійній формі,
аналіз правозастосовної практики тощо); консультації, самостійна робота (з використанням науково-дослідних
методів під методичним керівництвом викладача); практична підготовка, зокрема педагогічна практика (має на
меті набуття і вдосконалення навичок і вмінь науково-педагогічної роботи, ознайомлення із роботою науковопедагогічного працівника, прищеплення потреби систематичного поновлення знань і їхнього творчого
застосування); контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). Освітній процес акцентовано переважно на
самостійній роботі здобувачів, бо спонукає до самостійного мислення, аналізу доктринальних проблем права,
вдосконалення навиків самоорганізації. З низки освітніх компонентів передбачені творчі роботи, які дозволяють
забезпечення формування системно-моделювальний та творчий рівень наукової компетентності дослідника
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
В університеті застосовується студентоцентрований підхід у виборі форм і методів навчання. Навчання аспірантів
здійснюється за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі робочого навчального плану
з урахуванням принципів академічної свободи. Навантаження аспіранта по кожному компоненту складається з
аудиторних занять, самостійної роботи та контрольних заходів. Аспіранту надається можливість вибору дисциплін із
вибіркового блоку відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова
(https://bit.ly/3hMDVV0). Під час проведення навчальних занять науково-педагогічні працівники застосовують
активні методи навчання –проблемні лекції, які сприяють особистісному розвитку аспірантів та формуванню
атмосфери взаєморозуміння та довіри, налаштовують аспірантів на самостійну роботу, метод case study, аналіз
конкретних ситуацій. Як показало опитування, інтерактивні методи викликають у аспірантів інтерес та
відзначаються ними як такі, що є ефективними порівняно із традиційними лекціями та семінарськими заняттями.
Відділ аспірантури та докторантури, враховуючи побажання аспірантів, складає розклад навчальних занять,
надаючи більше часу для виконання самостійної роботи та стимулювання наукової роботи. Створюються умови для
формування індивідуальної освітньої траєкторії аспіранта, яка не виключає можливість організації індивідуальних
занять та консультацій
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
У процесі навчання відповідно до принципів академічної свободи забезпечується вільний вибір форм та методів
навчання усіма учасниками освітнього процесу. Для досягнення мети заняття науково-педагогічні працівники
самостійно, враховуючи відповідні форми навчання, визначають доцільність використання методів та обирають їх
для проведення лекцій, семінарських занять і передбачають їх застосування під час вивчення дисципліни та
включають у розділ робочих програм «Методи навчання та контролю». Важливою є можливість використання
результатів власних наукових досліджень учасників освітнього процесу під час обговорення проблемних питань та
обґрунтування власної думки. Індивідуальний навчальний план аспіранта передбачає перелік обов’язкових та
вибіркових дисципліни з метою задоволення їхніх освітніх потреб та посилення конкурентоспроможності та
затребуваності на ринку праці. Під час самостійної роботи, у вільний від обов’язкових навчальних занять час, з
метою детальнішого оволодіння матеріалом аспіранти мають можливість працювати над науковою роботою, вільно
обираючи напрям досліджень, виконуючи наукові статті чи формуючи тези доповідей на наукові конференції тощо.
Також академічна свобода реалізується в аспекті публічності діяльності Університету та свободи слова учасників
освітнього процесу, в тому числі через участь у колегіальних органах управління університетом, соціальні мережі,
опитування
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
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освітніх компонентів *
Надання інформації щодо завдань, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в
межах окремих освітніх компонентів забезпечується: вільним доступом до ОП, яка містить всі необхідні складники,
в т.ч. у межах окремих освітніх компонентів, на сайті ЗВО, що сприяє усвідомленому вибору майбутніми
аспірантами ОП; НПП на початку вивчення окремих дисциплін, під час інструктажу з педагогічної практики,
індивідуальних консультацій; вільним доступом учасників освітнього процесу в електронній бібліотеці (ЕБ)
(http://elibrary.univer.km.ua/) до робочих програм (РП), навчально-методичних матеріалів (НММ) та силабусів
навчальних дисциплін, РП практики. У РП містяться переліки запланованих результатів навчання, методи
навчання та форми контролю, схема нарахування балів. У НММ деталізується структура вивчення навчальної
дисципліни та порядок нарахування балів. Силабус містить опис, зміст, завдання, результати навчання та елементи
НД, критерії оцінювання. Доступ до ЕБ отримує кожен учасник освітнього процесу на початку навчального року;
відділом аспірантури та докторантури в разі потреби можуть додатково роз’яснюватися особливості оцінювання
того чи іншого освітнього компонента, поточного та семестрового контролю, інші проблемні питання
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Інтегральна компетентність за ОП визначена як здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні завдання
та проблеми у галузі професійної та/або дослідницької діяльності, займатися науково-педагогічною діяльністю.
Науковий складник містить низка загальних (ЗК-1, ЗК-3, ЗК-4, ЗК-5, ЗК-6, ЗК-7) та фахових (ФК-6) компетентностей
спеціальності, а також програмні результати навчання (РН-1, РН-2, РН-3, РН-4, РН-5, РН-6, РН-13, РН-14).
Наукоємними є багато освітніх компонентів (ОК1 Філософія науки, ОК4 Культура мовлення науковця, ОК6
Методологія наукових досліджень у галузі права, ОК7 Академічна доброчесність та захист права, інтелектуальної
власності, ОК8 Інформаційні технології в наукових дослідженнях) та більшість вибіркових компонентів, які
спрямовані на поглиблення наукового опрацювання питань, дотичних до теми наукового дослідження здобувача
ВО, а також оперування науковим інструментарієм (ВК23 Методика роботи з науковою інформацією, ВК26 Правове
регулювання науково-педагогічної та наукової діяльності, ВК27 Методика проведення соціологічних досліджень,
ВК30 Діалектика як світоглядна основа наукових досліджень). Здобувачі вже під час опанування освітнього
складника ОП беруть участь у наукових конференціях, які проводяться ЗВО (наприклад, щорічних міжнародних
наукових конференціях «Осінні юридичні читання», щорічних звітних наукових конференціях науковопедагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова та ін.)
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Удосконалення освітніх компонентів (ОК) відбувається з урахуванням досвіду їх апробування в попередніх
навчальних періодах, розвитку наукової доктрини, у тому числі власних наукових досліджень, появи нових
публікацій, новітніх змін у чинному законодавстві та правозастосовній практиці. Щодо деяких ОК збільшено
науковий складник, що подекуди призвело до зміни його найменування (напр., «Кримінальне право в сучасному
вимірі») чи уточнення спрямованості (напр., «Джерела сімейного права»). Щодо низки ОК посилено
практикорієнтований складник, таким чином зменшуючи кількість загальнотеоретичних тем (напр., ОК Актуальні
проблеми інформаційного права), акцентуючи увагу на проблемні аспекти правозастосовчої практики, зокрема
враховуючи проблемні питання, які знаходять своє відображення в постановах ЄСПЛ, КСУ, ВС (ОК Теоретичні
засади правового регулювання цивільних відносин, ін.), тощо. При реалізації ОП враховуються й трансформаційні
процеси в чинному законодавстві (напр., в ОК Доктрина цивільного судочинства більш детальніше розкривається
проблематика примирення в цивільному процесі)
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Відповідно до Статуту ЗВО та Стратегії розвитку ХУУПу імені Леоніда Юзькова здійснення заходів
інтернаціоналізації забезпечується в напрямках організації і проведення міжнародних конференцій, участі у
міжнародних освітніх та наукових програмах, налагодження партнерських стосунків із зарубіжними ЗВО,
здійснення обміну інформацією з напрямів освітньої діяльності, відрядження за кордон НПП відповідно до
укладених договорів та налагодження партнерських стосунків із зарубіжними закладами вищої освіти. НПП та
наукові керівники брали участь у міжнародних стажуваннях у Білорусі, Італії, Литві, Люксембурзі, Польщі,
Словаччині, Чехії, ФРН. Наукові керівники та викладачі ОП виступали виконавцями проєкту міжнародної технічної
допомоги TEMPUS VІ «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини
(TRADIR)». ЗВО отримав доступ за кошти державного бюджету до інформаційних ресурсів бібліографічної і
реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи WoS. Підписано та реалізується низка договорів
із зарубіжними партнерами, з якими проводяться спільні заходи, створюються умови для участі аспірантів у
конференціях та поданні заявок на участь у стажуваннях (напр., Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych
Naukowców/Wschodnia Szkoła Zimowa, Toruń Economic and Legal Summer Program). Низка дисертацій безпосередньо
стосується проблемних питань компаративістики, європейської інтеграції, ін. Завершується робота над локальним
документом щодо інтернаціоналізації ЗВО в цілому та окремих ОП

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
В умовах реалізації компетентнісного підходу під час контрольних заходів оцінюється рівень засвоєння здобувачами
компетентностей та програмних результатів, що передбачені ОП. Усі завдання, які виконуються під час контрольних
заходів, зорієнтовані на перевірку досягнення програмних результатів, передбачених РП навчальних дисциплін та
ОП. Вони включають як практично орієнтовані (викладати юридичні навчальні дисципліни, зрозуміло доносити
інформацію до підготовленої або непідготовленої аудиторії (РН-7); самостійно або у групі науково-педагогічних
працівників розробляти проєкти нормативно-правових актів (РН-14)), так і теоретичні (ефективно працювати з
джерелами національного та міжнародного права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового
регулювання (РН-10)), дослідницькі (демонструвати академічну доброчесність під час здійснення наукових
досліджень, реєструвати та захищати право інтелектуальної власності (РН-5)) аспекти. Вибір форми контролю за
кожним освітнім компонентом зумовлений його місцем у формуванні програмних результатів ОП. За ОП до
контрольних заходів віднесено поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль застосовується з метою
перевірки ступеня засвоєння матеріалу, розглянутого та обговореного під час аудиторних занять, опрацьованого
самостійно. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання здобувачів на певному
освітньому рівні або на окремих його завершених етапах і передбачає семестровий контроль (залік або екзамен).
Форми визначаються на засадах академічної свободи викладача, викладені в нормативних документах про освітні
компоненти та силабусах (усна, письмова, кейсовий метод чи виконання практичного завдання). ОП також
передбачає проведення педагогічної практики, проходження якої має на меті відвідування аудиторних (лекційних,
семінарських занять, проведення здобувачем аудиторних занять самостійно, складання планів-конспектів
проведених занять, підготовку матеріалів для навчально-методичних матеріалів з дисциплін бази проходження
практики
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО
забезпечується за рахунок прозорості, відкритості та максимальної об’єктивності відповідних процедур. Порядок
поточного і підсумкового оцінювання знань здобувачів вищої освіти університету регламентується відповідно до р. 3
Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3hMDVV0). Оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною накопичувальною шкалою (за результатами навчання під час
лекцій, семінарських занять та за результатами самостійної роботи може накопичити до 70 балів, а також до 30
балів за результатами складання семестрового контролю). У 2016 році відбувся істотний перегляд універсальної
концепції оцінювання в ЗВО, який довів свої переваги перед попередніми форматами. З певним коригуванням,
обумовленим запитами здобувачів та НПП, застосовується як загальне правило, хоча передбачена можливість
відступу від цього правила. Критерії оцінювання наведені в р. 4 Положення про організацію освітнього процесу і
стосуються: поточного оцінювання знань (табл. 4.2), семестрового оцінювання знань (табл. 4.6), оцінювання
проходження практики (табл. 4.8-4.9), оцінювання захисту звіту з практики (табл. 4.10). Вид контрольного заходу за
освітнім компонентом визначено в ОП та навчальних планах. Форми проведення заліку, екзамену та критерії
оцінювання, приклади білетів уточнюються в робочій програмі, навчально-методичних матеріалах та силабусі
відповідного освітнього компонента
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на
початку навчального року, перед початком вивчення кожного окремого освітнього компонента науковопедагогічними працівниками, завідувачем відділу аспірантури та докторантури. Здобувачі вищої освіти мають
можливість ознайомитись на офіційному сайті зі змістом ОП, навчальними планами, робочими програмами,
навчально-методичними матеріалами та силабусами освітніх компонентів, у яких визначені форми контрольних
заходів, конкретизовані критерії оцінювання
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Атестація здійснюється відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019
р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Атестація здійснюється
шляхом публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих
вчених радах. Станом на початок червня 2021 року проведено захисти 6 дисертацій у разових спецрадах
університету, низка здобувачів захистили дисертації в інших закладах вищої освіти (Національній академії
внутрішніх справ, Львівському державному університеті внутрішніх справ, НДІ публічного права, Національній
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Здобувач ступеня доктора
філософії має право на вибір ЗВО, де буде проводитися створення та захист у разовій спеціалізованій вченій раді.
Університет має можливість погодити таке питання з великою кількістю правничих шкіл України. Задля цього
здійснюється моніторинг потреб аспірантів старших курсів щодо проведення атестації (внутрішньої чи в інших
навчальних закладах чи наукових установах). Така інформація накопичується у відділі аспірантури та докторантури
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ХУУП.
Це положення доступне для учасників освітнього процесу на офіційному вебсайті (https://bit.ly/3hMDVV0), основні
правила та підходи, особливості застосування щодо окремих освітніх компонентів роз’яснено в робочих програмах,
навчально-методичних матеріалах, силабусах навчальних дисциплін із відповідними лінками на цей локальний акт
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Здійснюється відповідно до правил, процедур та критеріїв оцінювання шляхом ознайомлення з ними учасників
освітнього процесу, вимогами щодо уникнення неточних, абстрактних, некоректних завдань, валідністю,
адекватністю за часом, обсягом, рівнем складності усіх завдань. Відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу (https://bit.ly/3hMDVV0) є грубим порушенням і може бути підставою для повторного
проведення СК недотримання НПП вимог щодо оформлення білетів для семестрового контролю (СК), відомостей,
процедури проведення СК, перевірки робіт, про що видається наказ ректора. Етичний кодекс (https://bit.ly/3u9DNl1)
визначено поняття конфліктних ситуацій, цінності, принципи и
̆ стандарти етичної поведінки учасників освітнього
процесу, запроваджено механізм їх вирішення комісією з етики. Кодексом академічної доброчесності
(https://bit.ly/3yz00wz) проголошено як засадниче правило про недопущення конфлікту інтересів, що також
повинно сприяти неупередженості екзаменатора. Для уникнення порушень етичних норм у зв’язку із конфліктом
інтересів учасники освітнього процесу повинні відмежовувати свою позауніверситетську діяльність та приватні
інтереси від посадових обов’язків в ЗВО, уникати конфліктів інтересів, які можуть виникнути з іншими учасниками
освітнього процесу. Застосовуються процедури, визначені антикорупційним законодавством стосовно осіб, на яких
воно поширюється. Прикладів застосування процедур саме на цій ОП не було
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3hMDVV0) повторне проходження
семестрового контролю (СК) допускається не більше 2 разів: перший раз – НПП, який проводив лекції з навчальної
дисципліни, другий раз – комісії. Повторна ліквідація академічної заборгованості приймається комісією, яка
призначається деканом факультету, як правило, під головуванням декана або його заступника, у складі завідувача
відповідної кафедри та викладача(ів) дисципліни. Не передбачається повторне складання СК у разі наявності
підсумкової оцінки «F» за шкалою ECTS. Повторне вивчення дисциплін, проходження практики планується за
рахунок власного часу здобувача ВО, здійснюється за кошти замовника або власні кошти здобувача відповідно
Положення про надання додаткових платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін понад
обсяги, встановлені навчальними планами і програмами від 30.01.2017 р., протокол № 10 (https://bit.ly/3ijZqx3). У
зв’язку із тим, що значна кількість здобувачів ВО не може чи не бажає скористатися наданими трудовим правом
гарантіями для осіб, які навчаються без відриву від виробництва, достатньо часто організовуються додаткові сесії та
створюються можливості для набуття необхідних компетентностей та складання підсумкового контролю (пункт про
виділення часу для ліквідації академічної заборгованості міститься у кожному наказі про організацію навчальних
сесій), у червні 2020 року саме за несвоєчасне виконання індивідуального плану було відраховано одного із
здобувачів ВО
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Право аспіранта на апеляцію в разі виникнення сумнівів щодо оцінювання знань та об’єктивності виставленої
оцінки передбачене Положенням про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3hMDVV0) (п. 3.8.8). Головне
завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань здобувачів вищої
освіти, уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку й реального
забезпечення законних прав та інтересів особи, яка навчається. Апеляційна заява подається здобувачем ВО особисто
в день оголошення результатів контрольного заходу декану відповідного факультету. Апеляційна заява, подана не в
установлені терміни, розгляду не підлягає. Для розгляду апеляції здобувача ВО не пізніше трьох днів після її
подання створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету. Апеляційна
заява повинна бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її
створення. Здобувач вищої освіти має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії. Апеляційна комісія має
право повторно провести контрольний захід. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від
загального складу комісії. Результати розгляду апеляції оголошуються здобувачу ВО в день її розгляду. Право на
апеляцію закріплене і при вступі до аспірантури відповідно до Правил прийому (https://bit.ly/2RfKrZJ). Прикладів
застосування цих процедур на ОП не було
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять такі документи: Статут ХУУП імені
Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3uj0L9n), Стратегія розвитку ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки
(https://bit.ly/3eLITiV), Етичний кодекс (https://bit.ly/3u9DNl1), Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти ХУУП імені Леоніда Юзькова (http://univer.km.ua/page/363.pdf), Положення про організацію
освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3hMDVV0), Кодекс академічної доброчесності
ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3huNub0), Регламент комісії з академічної доброчесності
(http://univer.km.ua/doc/regl_ac_dobr.pdf), Положення про систему запобігання академічному плагіату в
академічних та наукових текстах (https://bit.ly/3eKzxEp)
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
На ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності використовується програмно-технічний
сервіс системи виявлення збігів/ідентичності/схожості Unicheck (Співпраця ХУУП імені Леоніда Юзькова з ТОВ
«Антиплагіат» (український розробник сервісу перевірки академічних текстів на плагіат Unichek) здійснюється з
січня 2020 року. За умовами Договору ТОВ «Антиплагіат» надає послуги щодо доступу до онлайн-сервісу
(віддаленої інформаційної системи) (код за ДК 021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки даних). Положення про
систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах «Перевірка рукописів авторефератів
дисертацій та дисертацій», розділом 6 «Перевірка рукописів монографій, підручників та навчальних посібників,
поданих для рекомендацію до друку», розділом 7 «Перевірка рукописів статей у наукових періодичних виданнях
університету» визначено основні механізми протидії порушенням академічної доброчесності для усіх видів
результатів наукової роботи здобувачів за ОП. Висновок перевірки додається до кожного з видів робіт. Письмові
матеріали, які виконуються здобувачами ВО з окремих освітніх компонентів, перевіряються викладачами з
використанням широкого спектру безкоштовних та платних програм, на власний розсуд з доведенням цієї
інформації до здобувачів ВО (Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat та ін.)
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Університет популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП у межах обов’язкової
компоненти ОП передбачено вивчення дисципліни «Академічна доброчесність та захист права інтелектуальної
власності», актуалізація цінностей академічної доброчесності усіма НПП у рамках викладання навчальних
дисциплін за ОП відбувається під час обговорень звітів аспірантів, здійсненні поточного та підсумкового контролю з
навчальних компонентів. Комісія з академічної доброчесності проводить інформаційну роботу щодо популяризації
принципів академічної доброчесності та готує пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження цих
принципів в освітній процес. Головою комісії проводяться тренінги, в тому числі в період карантину в режимі
онлайн для аспірантів; здобувачів інформують та вони беруть активну участь у заходах з питань академічної
доброчесності, що проводяться в інших ЗВО та в рамках неформальної освіти. Відділом аспірантури та
докторантури, науковими керівниками та гарантом доводиться інформація про проведення заходів щодо
академічної доброчесності, які проводяться в дистанційному форматі
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Нормативно передбачено такі способи реагування: видалення із аудиторії здобувача вищої освіти, який допускає
поведінку, що вказує на його небажання опановувати навчальний матеріал, вчиняє дії, які мають ознаки
дисциплінарного проступку, а також оцінювання роботи здобувача вищої освіти на цьому занятті у 0 балів (п. 3.8.2.4
Положення про організацію освітнього процесу, https://bit.ly/3hMDVV0); видалення здобувача вищої освіти з
екзамену чи заліку та виставлення за результатами його складання 0 балів у разі порушення встановлених у п.
3.8.7.2.1.2 цього Положення правил поведінки; недопущення до друку тез конференцій чи наукових статей;
недопущення до захисту дисертацій, у яких виявлено ознаки порушень вимог академічної доброчесності. За
порушення академічної доброчесності передбачається можливість притягнення до відповідальності відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», Статуту ХУУП імені Леоніда Юзькова, Положення про систему запобігання
академічному плагіату в академічних та наукових текстах, Регламенту комісії з академічної доброчесності ХУУП
імені Леоніда Юзькова. За результатами роботи із програмно-технічним сервісом програмного продукту Unicheck
Комісією з академічної доброчесності здійснено моніторинг локальних нормальних актів та запропоновано низку
змін та доповнень, що стосуються унормування окремих процедур, у тому числі неможливості використання у
академічних текстах підстановки символів. Прикладів відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти цієї ОП не
виявлено

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Заповнення посад НПП відбувається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та
Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад НПП (рішення вченої ради 30.03.2016
р., протокол № 11, https://bit.ly/3hMkUCa). У Статуті ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/3uj0L9n)
визначаються професійно-кваліфікаційні вимоги для заміщення посад, відповідності претендентів на посади НПП
вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності, передбаченим ліцензійними умовами, що
корелюється із метою 1.3.1 Стратегії розвитку (https://bit.ly/3eLITiV). Рівень професіоналізму претендентів
визначається з’ясуванням спеціальності, наукового ступеня, вченого звання, досвіду, рівня кваліфікації, досягнень,
визначених Ліцензійними умовами, ознайомлення відповідної кафедри, конкурсної комісії, вченої ради із доробком
претендента. Конкурсна процедура встановлена для всіх категорій посад НПП із розглядом на вченій раді,
змагальність забезпечується публічністю, інформуванням і консультуванням щодо участі в конкурсах
(https://bit.ly/2QO0i1w), у яких беруть подекуди й здобувачі ОП. Професійний рівень НПП на ОП стає предметом
обговорення на засіданнях кафедри під час конкурсних процедур, а також під час затвердження на засіданні кафедр
закріплення навчальних дисциплін, визначення навчального навантаження, затвердження індивідуальних планів
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науково-педагогічних працівників
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
У ході роботи з підготовки ОП відбували неформалізовані контакти з ЗВО, які працюють за аналогічними ОНП
(ЛДУВС, НУ «Львівська політехніка», ЧНУ імені Юрія Федьковича, УжНУ, ЗНУ, НДІ приватного права ім. Ф. Г.
Бурчака та ін.). Залучаються роботодавці (ЗВО та наукові установи) до організації та реалізації освітнього процесу,
використовуючи їхній потенціал щодо проведення атестації здобувачів за ОП. До офіційного опонування
запрошувалися НПП з Національного університету «Одеська юридична академія», Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ужгородського національного університету.
Роботодавці залучаються до організації та участі в науково-практичних заходах з проблем юриспруденції, що
включені до ОНП; вони можуть бути базами педагогічної практики
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Навчальні заняття проводяться висококваліфікованими НПП. З метою щонайкращого забезпечення освітнього
процесу та безпосереднього залучення стейкхолдерів до реалізації ОП до аудиторних занять залучаються науковці та
практики. Формами залучення є повне забезпечення освітнього компонента або проведення бінарних лекцій чи
запрошеними лекторами. Напр., ОК Методологія наукових досліджень забезпечувала завідувачка відділу
супроводження академічних ресурсів УкрІНТЕІ, д.е.н., проф. О.С.Чмир, ВК3 Джерела сімейного права – народний
депутат України В.А.Ватрас, ВК6 Проблеми криміналістики та судово-експертної діяльності забезпечує д.держ.упр.,
к.ю.н., заступник директора центру Хмельницького НДЕКЦ МВС України О.В.Кравчук, ВК7 Сучасна доктрина
адміністративного права – керівник Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України, зав.лаб. НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НПрН України, чл.-кор.
НАПрН України О.М.Буханевич, ВК9 Порівняльне адміністративне право – суддя Верховного Суду, чл.-кор. НАПрН
України С.Г.Стеценко, ВК16 Теоретичні засади колізійного регулювання міжнародних приватно-правових відносин
– зав. сектору НДІ приватного права НАПрН України, арбітр МКАС при ТПП України В.І.Нагнибіда. У рамках
навчального процесу та проведення консультацій провідними науковцями та практиками проводяться заняття,
зокрема за участю суддів, приватного виконавця, представників компанії «Пахаренко і партнери», АО «НДК СМАРТ
ПАРТНЕРЗ» та ін.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
Система професійного розвитку (ПР) НПП регламентується Положенням про організацію освітнього процесу,
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Формою ПР НПП є підвищення їхньої
кваліфікації (ПК), яке здійснюється відповідно до графіків, які щорічно затверджуються наказом на черговий
навчальний рік. Положенням про підвищення кваліфікації встановлено внутрішні процедури організації, контролю
та визнання результатів ПК. За останні 5 років базами для ПК НПП ОП стали, як українські, так і зарубіжні ЗВО та
наукові центри. Низка НПП ОП підвищують свою кваліфікацію шляхом підготовки докторських дисертаційних
досліджень. Важливу роль у забезпеченні якості НПП відіграє внутрішня система ПР через участь у наукових
заходах, тренінгах, методичних семінарах, взаємне відвідування занять, відкритих лекцій. Різні аспекти фахової та
педагогічної компетентності систематично обговорюються на засіданнях кафедр, у ході роботи методичного
семінару «Основи педагогічної майстерності», а також окремих програм підвищення кваліфікації. За результатами
опитування затверджено програму підвищення професійної компетентності НПП з ефективності використання ІКТ
та цифрових інструментів (рішення вченої ради від 31.05.2021 р., протокол № 13). ЗВО вдруге (2019, 2021)
підготовлено та подано заявку для участі в Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine
Higher Education Teaching Excellence Programme)
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП передбачає заохочення й регламентується
Статутом (https://bit.ly/3uj0L9n), Положення про преміювання працівників (додаток до Колективного договору
трудового колективу та адміністрації, https://bit.ly/3fCY8tX) та ін. З метою підвищення трудової активності НПП,
розкриття інтелектуального потенціалу, стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та
забезпечення конкуренції функціонує Система рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності НПП,
яка базується на аналізі обсягу та якості виконання різних видів роботи за навчальний рік. Рейтинг НПП визначає
створена комісія, до складу якої входять і здобувачі вищої освіти, яка на основі індивідуальних звітів НПП і
результатів анкетування здобувачів, членів кафедри й декана формує рейтинговий список, який оприлюднюється
на вебсайті. За результатами рейтингового оцінювання НПП нагороджуються грамотами та преміюються. НПП
подаються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, знаками,
грамотами. За рекомендаціями вченої ради присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» чотирьом
викладачам ОП та/або науковим керівникам. Витрати на підвищення кваліфікації НПП за запитами включаються у
планові документи на календарний рік. Обговорюються алгоритми реалізації положення Колективного договору
щодо винагороди за публікацію статей у виданнях, внесених до провідних науковометричних баз

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінресурси ОП формуються за рахунок сформованої матеріально-технічної бази та оплати підготовки здобувачів.
Забезпечення є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОП. Матеріальну базу
становлять приміщення 4-х корпусів, бібліотеки, студгуртожитку, гуртожитку готельного типу «Енеїда»,
спортмайданчика, юридичної клініки, спортивних залів ХОЦФВУМ. Для забезпечення освітнього процесу є 66 ауд.,
з яких 24 (36,4 %) забезпечені мультимедійним обладнанням. Бібліотечний фонд складає 64 тис. прим.
Налагоджено медичне обслуговування та харчування здобувачів вищої освіти і співробітників. Навчальнометодичне забезпечення (НМЗ) ОП сформоване відповідно до вимог ЛУ провадження освітньої діяльності, є
інформаційно наповненим, структурованим та передбачає визначення компетентностей, змісту, результатів та
відповідних методів навчання, форм контролю та оцінювання за кожним освітнім компонентом. НМЗ є
дидактичним засобом досягнення цілей, завдань, програмних результатів ОП. Усе навчально-методичне
забезпечення є доступним для здобувачів ВО. Створюються робочі групи з числа НПП, інших працівників,
здобувачів ВО, які напрацьовують пропозиції щодо вирішення проблем. ЗВО отримав доступ за кошти державного
бюджету до інформаційних ресурсів бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернетплатформи Web of Science
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
Формування сприятливого освітнього середовища (ОС) – одна із ключових цілей Стратегії розвитку ХУУП імені
Леоніда Юзькова на 2021-2025 рр. ОС створюють деканати, відділ аспірантури та докторантури, відділи виховної та
соціальної роботи, інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання, ВЗЯВО, практики, інформаційний
центр ЄС, НДЧ, наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених, практичний психолог, студрада та ін.
структурні підрозділи. Здобувачі ВО є членами вченої та методичної ради, робочих груп та комісій, тому є
активними суб’єктами прийняття рішень щодо формування ОС. Здобувач ВО за ОП А.Кірик є членом методичної
ради. З метою виявлення і подальшого задоволення потреб та інтересів здобувачів ВО, проводиться анкетування.
Для вирішення питань щодо переведення на дистанційне навчання в умовах, що склалися через захворювання на
COVID-19, наказом від 31.08.2020 р. № 319/20 було створено комісію з питань організації освітнього процесу та
діяльності в період пандемії, яка уповноважена розглядати звернення щодо застосування елементів дистанційного
навчання. При цьому запровадження дистанційної форми стосовно ОП показало свою ефективність, бо здобувачі
ВО, які навчаються без відриву від виробництва, отримали більше можливостей для участі в заходах, які
проводяться у рамках ОП, та активностей в ЗВО, що буде вивчатися при удосконаленні організації та реалізації ОП
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
У Статуті ЗВО (https://bit.ly/3uj0L9n) закріплено право здобувачів ВО на безпечні й нешкідливі умови навчання,
праці та побуту, що гарантується виконанням обов’язків посадових осіб. Механізми забезпечення безпечності
освітнього середовища відповідають чинному законодавству, Положеннями про систему управління охороною праці
та безпекою життєдіяльності, про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності, про службу охорони праці (ріш. вченої ради від 29.11.19 р., протокол № 4). Заходами
безпеки є проведення інструктажів з безпеки та охорони праці на початку навчального періоду; обладнання кабінету
охорони праці та цивільного захисту; заборона паління. В умовах пандемії коронавірусу відпрацьовано алгоритм дій
у разі виявлення ознак ГРЗ (наказ № 448/20 від 16.09.2020 р.). Систематичне вжиття заходів щодо запобігання
поширенню коронавірусу (наказ № 142/20 від 12.03.2020 р. із змінами та доп., ріш. вченої ради від 09.10.2020 р.,
протокол № 3) дали можливість мінімізувати зараження COVID-19 під час навчального процесу. Внаслідок збору
відгуків здобувачів ВО, НПП визначено певну напруженість, тривожність серед викладачів та здобувачів, ознаки
професійного вигорання. Задля діагностики станів, пошуку загальних рекомендацій з цього приводу, з березня 2021
р. працює практичний психолог
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної підтримки здобувачів вищої освіти
за ОП: комунікація здобувачів за ОП з відділом аспірантури та докторантури, який здійснює організаційну,
інформаційну та соціальну підтримку здобувачів з метою належної організації освітнього процесу та комфортних
умов; комунікація викладачів зі здобувачами за ОП під час лекцій, семінарських занять, консультацій; комунікація
наукових керівників зі здобувачами за ОП під час наукового консультування; активна діяльність органів
студентського самоврядування, наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Студентська рада
захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти, сприяє їхній навчальній та науковій діяльності, розкриттю
творчого потенціалу, поліпшенню умов проживання й відпочинку, наданню можливостей долучатися до різних
форм соціальної активності та громадських ініціатив (освітні, наукові, просвітницькі квести, турніри, конкурси,
брейн-ринги, концерти, благодійні акції тощо); інформаційний супровід освітнього процесу бібліотекою, яка
забезпечує підтримку навчально-виховного і наукового процесу за рахунок бібліотечних ресурсів і сучасних
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інформаційних технологій. У бібліотеці є засоби: електронний каталог, електронна бібліотека навчальнометодичної та наукової літератури, безкоштовний доступ до мережі «Інтернет» (Wi-Fi), доступ до інформаційних
ресурсів бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи Web of Science.
Інформаційну підтримку здобувачів за ОП виконує також Інформаційний центр Європейського Союзу.
Інформаційно-технічна підтримка здобувачів за ОП здійснюється відділом інформаційного забезпечення та
технічних засобів навчання, що надає необхідну техніку та програмне забезпечення для пошуку навчальної та
наукової інформації, виконання наукових робіт, забезпечує роботу мультимедійних засобів навчання в навчальних
аудиторіях й комп’ютерних класів для проведення занять. Соціальна підтримка здобувачів ВО може надаватися
відділом виховної та соціальної роботи, основною метою якого є формування гармонійно розвиненої особистості
громадянина України; здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у
студентів університету патріотичних почуттів, національної гідності, забезпечення захисту прав та соціальних
гарантій; сприяння впровадженню європейських норм і стандартів в освітній процес, розвитку міжнародного
співробітництва в освітній сфері, в тому числі академічної мобільності студентів. Практичний психолог забезпечує
психологічний супровід учасників освітнього процесу задля його оптимізації та створення безпечного освітнього
середовища. За результатами опитувань суттєвих проблем у здобувачів освіти за ОП не було виявлено, вони
повністю або переважно задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджено у звітах про проведення перевірок стану
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у ХУУП імені Леоніда Юзькова (https://bit.ly/34KDi6J).
Відділ аспірантури та докторантури здійснює моніторинг наявності конкретних особливих освітніх потреб та сприяє
урахуванню цих факторів при організації навчального процесу під час реалізації ОП
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку ХУУП імені Леоніда Юзькова до прав та обов'язків осіб, які
навчаються, належить: «2.2.1.3. Коректне ставлення до себе з боку адміністрації та викладачів; 2.2.1.4. Звернення до
адміністрації зі скаргами, заявами і пропозиціями щодо питань, що стосуються інтересів осіб, які навчаються».
Розгляд скарг і звернень відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом у встановлені дні та
години згідно з графіком прийому. На офіційному вебсайті розміщено розділ спілкування, в якому можливо або
зареєстрованим учасникам, або анонімно в онлайн-режимі поспілкуватись з деканами факультетів та ректором. У
корпусах розміщені «Скриньки довіри», у які учасники освітнього процесу можуть залишати листи з висловленням
своїх проблем або пропозицій, на сайті є посилання на Google-форму, за допомогою якої можна висловитися з
приводу тієї чи іншої ситуації, вказати на ту чи іншу конфліктну чи неприйнятну ситуацію, в тому числі анонімно. У
2021 році започатковано проведення щомісячних зустрічей адміністрації зі здобувачами ВО (17 числа кожного
місяця у форматі онлайн). Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять, здійснюється відповідно до Законів України
«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» тощо. У Статуті (https://bit.ly/3uj0L9n) до прав
осіб, які навчаються, закріплено право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства. Освітня та наукова діяльність базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи,
справедливості, рівності прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості. Підтвердженням цього є
проведення наукових заходів, зокрема за час реалізації ОП проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
«Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (19–20.10.18); щороку 10 грудня
проводяться науково-практичні круглі столи «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи
вдосконалення» та інші заходи, постійними учасниками яких є здобувачі та НПП. Відповідно до п.3.7.8 Положення
про організацію освітнього процесу в разі виявлення конфліктних ситуацій здобувач вищої освіти за ОП може
звернутись з апеляцією. Рішенням вченої ради від 27.05.20 р. схвалено Етичний кодекс (https://bit.ly/3u9DNl1), який
передбачає принципи етичної поведінки в університеті, порядок вирішення конфлікту інтересів, етичних
конфліктів, а також відповідальність за його порушення. Рішенням вченої ради сформовано персональний склад
комісії з етики. У 2021 році мало місце наразі єдине звернення. За результатами ретельного та тривалого розгляду
питання (протоколи №2 від 10.02.21, №3 від 31.03.21, №4 від 06.04.21, №5 від 15.04.21) було виявлено
першопричину, що обумовило потребу формалізації неписаних правил складання розкладу занять у ЗВО
(Положення про розклад, https://bit.ly/2RKzY8K), за результатами розгляду питання було виявлено порушення
етичних правил методисткою, через що вона попросила вибачення в заявниці

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
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Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються Положенням
про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова
(https://bit.ly/3hMDVV0) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Хмельницького університету управління та права, що набув чинності відповідно до наказу від 08.07.2016 р. №
363/16 (http://www.univer.km.ua/page/363.pdf)
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП відбувається відповідно до розд. 9 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти і зумовлюється необхідністю визначення ступеня досягнення цілей ОП, відповідності потребам стейкхолдерів
тощо. Відповідно до п. 3.9.2 Положення про організацію освітнього процесу оновлення ОП відбувається за
необхідності, але не рідше 1 разу на 3 роки. До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП долучені декан факультету, проєктна група (група забезпечення – ГЗ), наукове товариство, методична
(МР) та вчена (ВР) ради (п. 3.8.2 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), а також
роботодавці. Пропозиції розробляються ГЗ за участю здобувачів ВО як основних стейкхолдерів, виносяться на
громадське обговорення, розглядаються пропозиції роботодавців. Системний моніторинг ОП здійснювався
протягом 2016–17, 2019–20 нр. У 2017 р. були внесені відповідні зміни до ОНП за пропозиціями кафедр,
розширивши вибіркові складники в зв’язку із запитами потенційних аспірантів за публічно-правовим та земельногосподарським напрямками. У 2020 р. ОП переглядалася на засіданнях ГЗ за участю проректорки, декана,
завідувачів кафедри, здобувачів. Зміни до ОП було обговорено і погоджено МР (прот. №6 від 27.04.20), затверджено
ВР (прот. №8 від 29.04.20), введено в дію наказом ректора і оприлюднено на вебсайті. Зміни зумовлені
пропозиціями кафедр задля посилення компетентностей і програмних результатів завдяки освітнім компонентам:
«Методологія наукових досліджень у галузі права» та ін. (прот. №7 каф. теорії та історії держави і права від
20.02.20), «Порівняльне адміністративне право», «Актуальні проблеми інформаційного права» (прот. №8 каф.
конституційного, адміністративного та фінансового права від 11.03.20), «Кримінальне право в сучасному вимірі»
(прот. №9 каф. кримінального права та процесу від 10.02.20), «Джерела сімейного права» (прот. №7 каф.
цивільного права та процесу від 26.02.20), «Механізм реалізації права власності на землю», «Доктрина соціального
права» та ін. (прот. №8 зас. каф. трудового, земельного та господарського права від 16.02.20), «Академічне письмо
іноземною мовою» (прот. №8 каф. мовознавства від 03.02.20), «Методика проведення соціологічних досліджень»,
«Теорія аргументації» та ін. (прот. №8 зас. каф. філософії, соціально-гуманітарних наук та ФВ від 26.02.20), «Теорія
лідерства», «Методика роботи з науковою інформацією» (прот. №7 зас. каф. публічного управління та
адміністрування від 10.03.20). Розглянуто та враховано низку пропозицій від НТСА. Також враховано зауваження
рецензентів з числа роботодавців та інших стейкхолдерів (зокрема НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування, НДІ інформатики і права НАПрН України), зокрема освітній компонент «Тлумачення
нормативно-правових актів» перенесено до блоку обов’язкових
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти мали можливість долучитися до перегляду цієї ОНП та взяти участь в обговоренні під час
обговорення проєкту ОНП на кафедрах. Так, на засіданні кафедри КАФП аспіранти внесли пропозицію про
включення освітнього компонента, спрямованого на поглиблення теоретичних та практичних навиків щодо
юридичної техніки. На засіданні наукового товариства питання щодо змін та доповнень до ОНП, за результатами
розгляду рекомендувала не включати до ОНП освітній компонент (ОК) «Проблеми теорії держави та права»,
збільшити обсяг кредитів на вивчення ОК «Академічна доброчесність та захист права інтелектуальної власності» з 3
до 4 кредитів, адже фактично у цьому ОК поєднано дві відносно самостійні дисципліни, а пропонований обсяг у 3
кредити є недостатнім; не включати ОК «Діалектика як основа наукових досліджень», оскільки достатньо інших НД,
вивчення яких допомагатиме аспірантам під час здійснення наукових досліджень, зокрема «Методологія наукових
досліджень у галузі права», «Організаційні та правові засади підготовки і захисту дисертації»; розширити перелік
вибіркових ОК, які можуть обирати аспіранти для вивчення. Вони повинні стосуватися не стільки методики
написання наукової роботи, а й процесу здійснення науково-педагогічної діяльності майбутнього науковця, зокрема
регулювання науково-педагогічної та наукової діяльності, методики проведення соціологічних досліджень, основ
психології та педагогіки. Пропозиції здобувачів ВО надходять й під час анкетування
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП регламентуються Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти (наказ від 08.07.16 № 363/16, http://univer.km.ua/page/363.pdf) (п. 1.3.2 р. 1; р. 9),
згідно з яким впроваджено та здійснюються процедури врахування думки здобувачів ВО під час визначення якості
ОП, яку вони висловлюють під час опитувань, що проводиться відповідно до Положення про опитування (наказ №
98/20 від 21.02.20) (https://bit.ly/3viWHHD), а також участі в засіданнях кафедр. Відповідно до Положення про
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) (рішення конф. трудового
колективу 19.03.2015, протокол № 1, https://bit.ly/3uOk8aC) одним із його завдань є співпраця із кафедрами та
відділами НДЧ, проведення організаційних та освітніх заходів. У зв’язку із цим, НТСА бере участь в обговоренні та
вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, у заходах (процесах) щодо
забезпечення якості вищої освіти, вносить пропозиції щодо організації та кадрового забезпечення освітнього
процесу, навчально-виховної роботи, вдосконалення навчальних планів, програм, практичної підготовки здобувачів
ВО за ОП. НТСА обговорювала зміни до ОНП та викладала конкретні пропозиції. Голова НТСА є членом вченої
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ради. Інструментом підвищення ефективності процедур опитування здобувачів ВО повинно стати електронне
анкетування, що розглядається як складова Стратегії розвитку (п. 6.1.2, формування необхідного програмне
забезпечення). Створюється рада молодих учених
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
Формами залучення роботодавців до перегляду ОНП є взаємні стосунки, які випливають із договорів про співпрацю
(https://bit.ly/3yDSMYe), а також з ЗВО та науковими установами, з якими ведуться переговори щодо подальшої
формалізації відносин. Найбільш ефективними наразі є консультації, співбесіди, залучення до участі в науковопрактичних конференціях, круглих столах тощо. У рамках забезпечення якості ОНП здійснюється узгодження із
Хмельницькою обласною радою, Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА, а також співпраця з НДІ
приватного права ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса,
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, судами та прокуратурою області,
Хмельницьким НДЕКЦ МВС України, ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, адвокатами, а також із
правничими ГО «Асоціація правників України», «Всеукраїнська асоціація кримінального права», «Союз юристів
України». Враховано пропозиції лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України щодо зміни місця освітнього
компонента в ОП. Крім цього, передбачена можливість надавати пропозицій від роботодавців через механізм
анкетування відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності.
Крім того, НПП займаються адвокатською практикою та забезпечують ОК із урахуванням власного практичного
досвіду та використовують власні наукові дослідження і досягнення
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Створена посада керівника напряму сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, яким здійснюється
моніторинг працевлаштування випускників шляхом їх опитування. На першому етапі моніторингу створюється
єдина база випускників, на другому – накопичується інформація про працевлаштування випускників за
затвердженою формою та формується база даних. У ЗВО існує база контактних даних випускників, з якими
підтримується зв’язок, відстежується їхній кар’єрний шлях. Накопичення інформації щодо кар’єри та
працевлаштування випускників проводиться під час неформальних щорічних зустрічей випускників, наукових
заходів, до яких запрошуються випускники; збиранням інформації в соціальних мережах; заповненням анкет, у
тому числі онлайн. Особливість ОП полягає в тому, що більшість вступників до аспірантури працевлаштовані на
момент вступу (98%) та продовжують роботу, навчаючись в аспірантурі без відриву від виробництва, і розглядають
здобуття третього рівня ВО як спосіб самореалізації, кар’єрного зростання та можливості поєднання професійної
діяльності з науковою та/або науково-педагогічною, тому багато аспірантів виконує дисертаційні дослідження з тем,
які пов’язані з їхньою професійною діяльністю. Низка здобувачів ВО вже займають посади науково-педагогічних
працівників у ХУУПі імені Леоніда Юзькова та інших ЗВО, де вони мають намір продовжити свою кар’єру як
дослідника
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Стандарт вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня відсутній, проте періодично проводиться моніторинг
ОНП з метою забезпечення набуття здобувачами ВО необхідних компетентностей, а також постійно враховується
досвід реалізації ОП та вирішуються проблемні аспекти, які виявляються під час проведення моніторингу ОНП,
наприклад, враховується думка аспірантів щодо врахування особливостей зарубіжного і національного досвіду
правового регулювання суспільних відносин, щодо важливості набуття навичок спілкування в усній та письмовій
формі іноземною мовою у професійній діяльності. На підставі моніторингу ОНП також встановлено необхідність
зміни кількості кредитів для вивчення НД, посилення спеціальних компетентностей. Узагальнення досвіду
реалізації ОНП у 2016–2020 н.р. виявило недостатньо широкий перелік вибіркових навчальних дисциплін. На
підставі цього із встановленням таких недоліків і їхніх причин відбулось реагування з боку елементів внутрішньої
системи забезпечення якості вищої освіти шляхом їх обговорення кафедрами, НТСА. Запропоновано розширити
перелік ОК за рахунок таких, як «Проблеми теорії держави і права», «Медіація в юридичній практиці»,
«Порівняльне адміністративне право», «Юридична техніка», «Теорія лідерства», «Методика роботи з науковою
інформацією». Доцільність введених ОК підтверджується відповідністю програмним компетентностям та
програмним результатам навчання, передбаченим ОНП. Була підсилена роз’яснювальна робота з питань вибіркових
компонентів, обрання індивідуальної освітньої траєкторії, а також змінено підходи до визначення переліку
вибіркових ОК шляхом відмови від спеціалізацій. Впроваджена внутрішня система забезпечення якості ВО
ґрунтується на студентоцентрованому підході та передбачає усвідомлену відповідальність усіх учасників освітнього
процесу за якість освіти. Реалізація цієї та інших ОП продемонструвала потребу в інституціоналізації цієї діяльності,
відтак було створено відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Під час останнього моніторингу якості
освіти здобувачі відзначають раціональність розподілу різних видів робіт з ОК, але при цьому вказують на
недостатню кількість аудиторних занять; і йдеться про здобувачів, які навчаються без відриву від виробництва. У
подальшому ГЗ разом із відділом ВСЗЯВО аналізуватиме релевантність відповідей, можливі способи реагування на
запити здобувачів ВО. У зв’язку із одночасним навчанням здобувачів денної та заочної форми навчання, виникла
потреба щодо унормування розподілу балів накопичення за 100-бальною системою, про що було поінформовано на
засіданнях методичної і вченої рад керівником відділу аспірантури та докторантури. За результатами обговорення
за участю безпосередніх стейкголдерів (викладачів та здобувачів ВО) погоджено внесення змін до Положення про
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організацію освітнього процесу (рішення вченої ради від 31.05.2021, протокол №13)
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Зовнішнє забезпечення якості ВО відбувається шляхом проходження ліцензійних та акредитаційних процедур.
Акредитація ОНП «Доктор філософії з галузі права» проводиться вперше, водночас завершено акредитацію трьох
ОП з інших спеціальностей (ОП «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» (12.19–01.20), ОП «Магістр
правоохоронної діяльності» (10-11.20), ОП «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» (01-02.21). Усі
зауваження та рекомендації відповідних ЕГ, ГЕР та НА беруться до уваги, аналізуються, обговорюються,
створюються можливості для найшвидшого реагування. Так, на виконання було прийнято Положення про порядок
визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
(https://bit.ly/3uPJkyE), визначено в нормативних документах поняття силабусу як складника НМЗ та подано
методичні рекомендації щодо його складання (р. 3.9 Положення про організацію освітнього процесу,
https://bit.ly/3hMDVV0). Наразі розроблено силабуси НД, які розміщено в електронній бібліотеці
(http://elibrary.univer.km.ua/). Також прийнято Етичний кодекс (https://bit.ly/3u9DNl1), рішенням вченої ради від
24.06.20 р. (протокол №10) сформовано склад етичної комісії. Для покращення ВСЗЯО на підставі рішення вченої
ради від 26.12.2019 р. (протокол №5) було внесено зміни до штатного розпису університету та створено відділ
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. На виконання рекомендації щодо посилення міжнародної співпраці
в контексті інтернаціоналізації освітньої діяльності, проведення більшої кількості спільних наукових заходів та
програм академічної мобільності. З метою надання такій діяльності більш системного характеру робочою групою
було розроблено проєкт Стратегії інтернаціоналізації на 2021–2025 рр., що перебуває на громадському обговоренні
(https://bit.ly/3wOgwa0). Зауваження щодо відсутності на сайті оголошень про конкурс на заміщення вакантних
посад враховується таким чином, що змінюється підхід від розміщення інформації у стрічці новин до виділення
окремої закладки «Перелік вакантних посад» на новій версії вебсайту (https://bit.ly/34dykzp), яка буде
наповнюватися за потреби. Також на сайті був відсутній окремий розділ, де була сконцентрована інформація для
студентів. На оновленій версії усю актуальну інформацію буде зведено в один розділ. На сайт також буде додано
розділ для випускників та форму для зворотного зв’язку. Під час підготовки до 2021–2022 н.р. здійснюється
організаційна та консультаційна робота щодо можливості об’єднання окремих елементів системи дистанційного
навчання в єдине ціле, що дозволить забезпечити здобувачам доступ до повного контенту навчальних дисциплін,
прибрати окремі незручності через використання різних програм та різних платформ. У рамках підвищення
кваліфікації викладачів буде узгоджено єдиний найзручніший для НПП та здобувачів ВРО алгоритм організації
освітньої діяльності. З метою покращення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, із березня 2021 р. почав
працювати психолог
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП шляхом створення
робочих груп для розробки проєктів локальних нормативно-правових актів (Стратегія розвитку ЗВО, Положення
про організацію освітнього процесу, Кодекс академічної доброчесності, Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти та багатьох інших), участі в обговоренні ОНП та надання пропозицій до неї.
Інструментами залучення до процесів забезпечення якості ОНП членів академічної спільноти є публічне
обговорення проєктів ОНП, навчальних планів; можливість впровадження в конкретних освітніх компонентах
результатів власних наукових досліджень; підтримка ініціатив щодо професійного розвитку НПП; сприяння
публікації навчальних посібників, монографій (у тому числі коштом ЗВО), можливість безкоштовного
опублікування статей у науковому фаховому виданні «Університетські наукові записки» та збірниках матеріалів
конференцій та інших заходів, організатором яких є ЗВО
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Структурними підрозділами, відповідальними за здійснення процесів і процедур ВЗЯВО, є: вчена рада (визначення
системи та процедур ВЗЯВО, затвердження ОП, навчальних планів, робочих програм, п.3.2.20 Положення про
ВСЗЯВО (Положення, https://bit.ly/3eFiNOK), конкурсний добір НПП, затвердження індивідуальних наукових
планів здобувачів ВО, присудження ступеня доктора філософії, видання дипломів), методична рада (планування та
координація науково-методичної роботи, п.1.2 Положення), кафедри (забезпечення освітнього процесу, п.2.2.1
Положення); відділ НМЗ (методичне та інформаційне забезпечення здійснення навчальної діяльності, п.2.4
Положення); відділ практики (організація проведення практики аспірантів, п.2.1 Положення); факультет
(провадження та організація вищої освіти за відповідними ОП, п.2.1.1 Положення); відділ ВСЗЯВО. Усі структурні
підрозділи в межах своїх повноважень несуть відповідальність за здійснення процесів і процедур ВЗЯВО.
Розмежування повноважень і відповідальності структурних підрозділів обумовлено метою їх створення, досвідом
практичної діяльності, організацією освітнього процесу із супроводом керівника відділу аспірантури та
докторантури. Структурні підрозділи взаємодіють відповідно до своїх положень і Положення про організацію
освітнього процесу та наказів з окремих питань. До процесу формування та реалізації політики ЗЯВО обов’язково
залучаються органи студентського самоврядування, НТСА, здобувачі ВО, роботодавці та випускники ОП

9. Прозорість і публічність
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Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами, як: Статут ЗВО
(https://bit.ly/3uj0L9n), Правила внутрішнього розпорядку (http://univer.km.ua/normbase.php), Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (http://univer.km.ua/page.php?pid=158), Положення про
організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3hMDVV0). Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки
всіх учасників освітнього процесу, є чіткими та зрозумілими, загальнодоступними для всіх учасників освітнього
процесу на офіційному сайті у рубриці «Загальна інформація» в закладці «Нормативна база»
(http://univer.km.ua/normbase.php). Здобувачі ВО за ОП мають можливість самостійно ознайомитись з основними
положеннями цих документів. Крім цього, їхні права та обов’язки визначаються договором про надання освітніх
послуг, пояснюються на початку навчання методистом, закріпленим за відповідним курсом, деканом факультету та
гарантом ОП. Права та обов’язки НПП та інших працівників, які безпосередньо залучені до освітнього процесу
(відділ аспірантури та докторантури, відділ практики), визначені також у їхніх посадових інструкціях, із якими вони
ознайомлюються при прийомі на роботу, а НПП – у контрактах. Здобувачам за ОП підготовлено Путівник
науковця, який у зручний та доступний спосіб розкриває питання організації та здійснення освітньої та наукової
діяльності, а також дає поради для орієнтування та ефективної самоорганізації
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
http://univer.km.ua/page.php?pid=47
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://www.univer.km.ua/aspirantu-i-doktorantu/informatsiynyy-paket-pidhotovky-doktoriv-filosofiyi
https://www.univer.km.ua/sites/default/files/ОНП%20081%20Право%20доктор%20філософії%202020.pdf

10. Навчання через дослідження
Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів
(ад’юнктів)
Наукові інтереси здобувачів вищої освіти обумовлені потребою формування науковця високого рівня, на що
спрямована та частина ОП, яка зосереджена на набутті навичок дослідника. Потреби формування науковця
відповідно до теми дослідження в ОП зумовлюють зміст підготовки здобувачів вищої освіти до дослідницької
діяльності. Персоніфіковані наукові інтереси забезпечуються формуванням низки обов’язкових дисциплін зі
спеціальності, а також великим переліком дисциплін вільного вибору. Еволюційно, враховуючи спроможності
забезпечення якісного керівництва дисертаційними дослідженнями, ОП розширювала коло навчальних дисциплін.
ОНП спрямована на формування загальних та професійних якостей дослідника. Галузеві особливості визначені
спектром освітніх компонентів. Наразі вибіркові освітні компоненти ВК1, ВК2, ВК3, ВК16 мають безпосередній
стосунок до забезпечення наукових досліджень у сфері приватного права; ВК4, ВК5, ВК6, ВК17 можуть сприяти
дослідженням доктрини кримінального права, невідкладних слідчих (розшукових) дій, протидії окремим видам
злочинної діяльності, тощо; ВК7, ВК8, ВК9, ВК18 відповідають дослідженням теорії адміністративного та
фінансового права, адміністративних процедур та адміністративного судочинства; ВК10, ВК11, ВК12, ВК19
допоможуть дослідженням у сфері земельних, трудових та господарських відносин. Філософсько-правовий сегмент
має чи не найбільше забезпечення, оскільки, окрім обов’язкових ОК1 Філософія науки, запропоновано вибіркові
дисципліни ВК13, ВК14, ВК15
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Навчальний план підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії містить перелік навчальних
дисциплін, послідовність вивчення яких, форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального
процесу, форми поточного й підсумкового контролю дозволяють повноцінно підготувати здобувачів ВО до
дослідницької діяльності, що є складником підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести
науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та соціальні завдання, зокрема: ОК1 «Філософія
науки» (5 кредитів ЄКТС), ОК3 «Академічне письмо іноземною мовою» (6), ОК4 «Культура мовлення науковця» (3),
ОК6 «Методологія наукових досліджень у галузі права» (4), ОК8 «Інформаційні технології в наукових
дослідженнях» (3) та ін. Для поглиблення підготовленості здобувача ВО як дослідника ОП передбачена можливість
формування індивідуального навчального плану за рахунок вибіркових освітніх компонентів: ВК23 «Методика
роботи з науковою інформацією» (3), ВК27 «Методика проведення соціологічних досліджень» (3), ВК30
«Діалектика як світоглядна основа наукових досліджень» (3)

Сторінка 21

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або
галуззю
Обов’язкові освітні компоненти ОК4 «Культура мовлення науковця» (3 кредити ЄКТС), ОК7 «Академічна
доброчесність та захист права інтелектуальної власності» (4), ОК8 «Інформаційні технології в наукових
дослідженнях» (3) мають своїм призначенням забезпечення повноцінної загальної та професійної підготовки
здобувачів ВО до діяльності в правничих школах. Здобувачі ВО за ОП у рамках правопросвітницької та
правороз’яснювальної роботи готують консультації у рамках діяльності юридичної клініки із подальшим
проходженням премодерації та розміщення на сайті Всеукраїнської асоціації юридичних клінік. Крім того,
консультації аспірантів з питань, дотичних до тем виконуваних дисертаційних досліджень, розміщені на сайті:
«Консультування з практичних питань організації та здійснення публічної влади в Україні» (https://bit.ly/34obfKa),
«Правові консультації аспірантів кафедри» (https://bit.ly/3fPqjpG), «Правові консультації аспірантів»
(https://bit.ly/3vtxDh6). Це дозволяє апробувати свої наукові дослідження і набути навики викладу текстів для
непідготовленої аудиторії, що надзвичайно важливо для викладача. Окремі аспіранти працювали/працюють на
посадах НПП та беруть участь у підготовці навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін, у тому числі
дотичних до тем наукових досліджень. ОП передбачається проходження всіма аспірантами педагогічної практики (6
кредитів), хід проходження та результати якої періодично обговорюються на засіданнях кафедр
Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень
наукових керівників
Обрання тем дисертаційних досліджень здійснюється з урахуванням наукових інтересів здобувачів ВО,
попереднього чи основного роду занять, а також спроможності ЗВО забезпечити необхідний рівень наукового
супроводу дослідження. У ЗВО складаються та продовжують формування з різною тривалістю від часу формування
правничі напрямки, які не позбавлені амбітної мети набуття значення наукових шкіл відповідно до Положення про
наукові школи. Найбільший досвід та значні здобутки у підготовці спроможних науковців має каф. цивільного
права та процесу, значна кількість співробітників співпрацює з відокремленим підрозділом (лабораторією) НДІ
приватного права НАПрН України. Ці дослідження охоплюють широкий спектр проблем приватного права, що
дозволяє обрати оптимальний варіант відповідності наукових потреб аспіранта та спроможності керівника
забезпечити якісне керівництво. Публічно-правовий напрямок із різних наукових тем забезпечується каф.
конституційного, адміністративного та фінансового права та позаштатним підрозділом (лабораторією) НДІ
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. Кримінально-правовий напрямок досліджень
забезпечується провідними НПП каф. кримінального права та процесу. Дослідження у сфері філософії права на
високому рівні забезпечуються фахівцями із цієї наукової спеціальності. Усі керівники є активними дослідниками,
мають необхідну кількість публікацій, керівники, які з тих чи інших причин знижують темпи своєї наукової
діяльності, усуваються від керівництва
Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових
досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Усім здобувачам ВО створюються організаційні та матеріальні умови для належного проведення наукового
дослідження та апробації наукових досліджень. Складниками цього процесу є надання можливості використання
бібліотечного фонду ЗВО, інформаційних ресурсів та технічних можливостей щодо доступу до мережі «Інтернет»,
міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science. Аспіранти мають право на оприлюднення своїх наукових
досліджень на засадах blind-peer-review на сторінках часопису «Університетські наукові записки»
(https://unz.univer.km.ua). Неодмінним елементом наукової діяльності є постійне проведення наукових заходів, до
участі в яких залучаються аспіранти. Переважна більшість заходів проводиться без сплати організаційних внесків,
але навіть якщо це передбачено для учасників, то здобувачі ВО звільняються від сплати. Перелік наукових
конференцій, які було проведено за час існування ОП, розміщено на сайті (https://bit.ly/3yH3yg7), але окремо слід
виділити «Осінні юридичні читання», які проводяться щороку з 2002 року, в рамках якого оголошуються результати
Конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання, конференцію з проблем виконання
судових рішень та рішень інших органів, яка проводиться з 1999 року. За результатами наукових заходів
формуються збірники, у яких викладаються доповіді учасників, у тому числі аспірантів. Кафедри проводять
семінари для апробації результатів дисертаційних досліджень
Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Науково-дослідна частина, відділ аспірантури та докторантури і наукові керівники орієнтують аспірантів на
програми академічної мобільності й надають відповідну інформацію, заохочують участь у міжнародних наукових
заходах, проєктах, рекомендують зарубіжні фахові джерела для публікації наукового доробку аспірантів. Разом з
Білоруським державним економічним університетом (Республіка Білорусь) у рамках договору про співпрацю від
10.06.2015 було проведено дві спільні конференції. Так, у конференції «Актуальні проблеми прав неповнолітніх на
сучасному етапі» (04.03.2020, Мінськ) взяли участь аспіранти М.Ромась, Ю.Паславська, Ю.Сусь. Здобувачі ВО
заохочуються до публікації своїх доробків в закордонних джерелах, у тому числі індексованих у науковометричних
базах. ЗВО був учасником Міжнародного проєкту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) «Training
on alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights», у рамках якого мали місце стажування,
публікація навчальних посібників, наукових праць, проведено низку наукових заходів, до яких залучались викладачі
ОП, наукові керівники та майбутні аспіранти (С. Крушинський, Н. Бондаренко-Зелінська, Н. Чудик-Білоусова, О.
Черняк, М. Гарієвська, А. Іваницький). Здобувачі інформуються про програми стажування, навчальних візитів, у
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тому числі на грантовій основі (наприклад, TELSP program в Nicolaus Copernicus University)
Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
Усі наукові керівники залучені до виконання наукових тем кафедр (https://bit.ly/3fla2K2). Результати їхньої
діяльності знайшли втілення у монографіях, підручниках, посібниках, наукових статтях. Підготовлено низку
посібників у рамках проєкту у межах програми TEMPUS, посібник «Настільна книга старости об’єднаної
територіальної громади» (2018) за підтримки ЄС Програми «U-LEAD з Європою» (https://bit.ly/3fqEu5D). Наукові
керівники виступили упорядниками «Збірника цивільного законодавства українських земель», брали участь у
підготовці наукових коментарів ЦК, ЦПК, СК, Законів «Про запобігання корупції», «Про третейські суди» та інших,
мають публікації у виданнях, що входять до баз даних Scopus, Web of Science та ін., проводять спільні дослідження з
НДІ приватного права, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування. Монографія «Пенсійне
забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку» (2018) стала результатом НДР, що
проводилась за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за проєктом «Правове
регулювання пенсійного забезпечення в Україні та РБ: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і
взаємодії» №22742. Наукові праці керівників визнаються переможцями академічною радою Конкурсу імені Святого
Володимира на краще науково-правниче видання. Наукові розробки наукових керівників та аспірантів
впроваджуються в навчальний процес та законотворчу діяльність
Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів (ад’юнктів)
На сайті в рубриці «Академічна доброчесність» (https://bit.ly/3wsOZei) для загального доступу розміщені локальні
акти: Кодекс академічної доброчесності (23.10.2019), Регламент Комісії з академічної доброчесності (26.12.2019), а
також поради й корисні посилання. Особливості практик академічної доброчесності забезпечуються ОК
«Методологія наукових досліджень у галузі права», «Академічна доброчесність та захист права інтелектуальної
власності». Моніторинг дотримання академічної доброчесності відбувається на етапах написання наукової роботи
(від підготовки до подання дисертації до СВР). Проміжний моніторинг покладається на наукових керівників. Для
перевірки робіт на текстові запозичення із відкритих інтернет-джерел та електронних репозиторіїв
використовується програмне забезпечення та ресурси. Підписано у 2020 р. договір з Unicheck. Створено Комісію з
академічної доброчесності, яка вправі перевіряти заяви з приводу фактів порушення відповідних вимог.
Здійснюється моніторинг щодо виявлення фактів порушення правил академічної доброчесності у діяльності НПП та
наукових керівників. Схвалюється прагнення НПП боротися із проявами академічної недоброчесності (наприклад,
звернення О.Димінської від 20.03.18 щодо ретракції статті в журналі «Історико-правовий часопис» та запобігання
практик використання матеріалів із академічним плагіатом). Також аспіранти заохочуються до участі в
позавузівських заходах, присвячених академічній доброчесності (В.Антонюк, І.Бойченюк, Д.Скоропад та ін.)
Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Відповідно до п. 2.1.1 Кодексу академічної доброчесності кожен учасник освітнього процесу в університеті
усвідомлює, що результати його освітньої діяльності, в тому числі наукової, мають безпосередній вплив не лише на
його особисту репутацію, але и
̆ на імідж ЗВО. У цьому Кодексі вказується, що є порушенням академічної
доброчесності; ЗВО не сприймає академічну нечесність у будь-якій формі; за порушення академічної доброчесності
передбачається відповідальність. Порушення академічної доброчесності розглядається як порушення умов
трудового договору, за що передбачається відповідальність. Відтак відсутня можливість здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності. ЗВО в локальних актах передбачає заходи,
щоб такому порушенню запобігти і не допустити. Зокрема за доброчесністю здійснює нагляд Комісія з академічної
доброчесності. Відсутні зафіксовані випадки порушення правил академічної доброчесності. ЗВО є учасником
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative) Американські Ради з міжнародної
освіти: ACTR/ACCELS (2020–2022), окремі наукові керівники проходять підготовку як тренери щодо поширення
інформації та підтримки принципів академічної доброчесності

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони:
• Сильна та молода наукова правнича школа, випускники якої достатньо реалізовані та затребувані на ринку праці,
працевлаштовані в провідні юридичні компанії, органи державної влади, навчальні та наукові установи,
користуються заслуженим авторитетом як серед колег, так і під час реалізації організаційно-владних повноважень;
• Високопрофесійний викладацький склад, спроможний виконувати складні освітні та наукові завдання;
• Гнучкість до змін та удосконалення освітньої програми з готовністю до урахування найкращих практик правничих
шкіл та наукових осередків України та світу, побажань академічної спільноти та здобувачів вищої освіти;
• Дієві та партнерські відносини з низкою закладів вищої освіти і наукових установ України та зарубіжжя;
• ЗВО є визнаним науковим майданчиком для апробації результатів наукових досліджень українських та зарубіжних
учених.
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Слабкі сторони:
• Класичний підхід до визначення освітніх компонентів на освітніх програмах, притаманних першому та другому
рівню вищої освіти;
• Недостатній рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності та інтеграції в європейський освітній простір, а також
відсутність достатніх матеріальних ресурсів для організації академічної мобільності та організації стажування
здобувачів вищої освіти;
• Не всі наукові керівники мають публікації у наукових виданнях, які індексовані в міжнародних наукометричних
базах Scopus та/або Web of Science
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективами розвитку ОНП на найближчий час із визначенням конкретних заходів можна визначити:
• Подальше вивчення досвіду та можливий перегляд підходів до організації освітнього компонента з огляду на кращі
практики європейських та провідних українських центрів підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;
• Інтернаціоналізація освітньої програми з метою збільшення академічної мобільності та визнання навчальних
результатів, здобутих у зарубіжних ЗВО, наукових установах та дослідницьких центрах, у тому числі запровадження
англомовних освітніх компонентів;
• Збільшення наукової кооперації здобувачів та наукових керівників задля досягнення якісніших результатів та
кращого формування soft skills стосовно роботи в команді, організації часу, тощо;
• Впровадження необхідних елементів професійного стандарту викладача закладу вищої освіти, над чим працює
робоча група, створена методичною радою;
• Подолання правових та організаційних перешкод щодо запровадження подвійного керівництва за участю
науковців вітчизняних ЗВО та зарубіжних партнерів, про що ведуться попередні консультації;
• Врахування рекомендацій ЕГ, ГЕР та НА, спрямованих на розвиток освітньої програми


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: ОМЕЛЬЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Дата: 07.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Академічна
доброчесність та
захист права
інтелектуальної
власності

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Академіч M94lR0e2TYoKDmF Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
на доброчесність і 1m+6d4IHlhqOd+W ноутбук Lenovo ideapad 100захист права
n5444epMhVhhI= 15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
інтелектуальної
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
власності.2020.pdf
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Інформаційні
технології в наукових
дослідженнях

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Інформа dqcV4ReTYJkICUKx Телевізор відеодвійка Philips – 3
ційні технології у
bgss28heODRaXo9I шт., телевізор Toshiba
наукових
EYhx8xOc6og=
43S2650EV – 1 шт. Відеодвійка:
дослідженнях.2020.
екран: 16,8» (42 см.), кольоровий,
pdf
розширення: 1920x1080,
співвідношення сторін екрана:
16:9, висока якість зображення.
Телевізор Toshiba 43S2650EV:
екран 43 дюйма (110 см),
вбудований DVD-привід,
можливість прийому цифрового
ТВ, можливість відтворення
файлів з USB флешок. Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Порівняльне
навчальна
адміністративне право дисципліна

РП.ДФ.081.Порівня oYY1TrmQUdof9uM Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
льне
p1TCsaDlJEJZBp+1L ноутбук Lenovo ideapad 100адміністративне
SBwfSvJDC/U=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
право.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Доктрина соціального
права

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Доктри
на соціального
права.2020.pdf

UpDBCUGFzqG5mY Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
atOrbEgfqiKfdRKzc1 ноутбук Lenovo ideapad 100NQwMIpfSE9w=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Теорети bqSADeOpLQ/kNaD Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
чні засади
Y/Z8NLrw05FQ5tnO ноутбук Lenovo ideapad 100колізійного
/QVSpxvGKo1Q=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
регулювання
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
міжнародних
система Windows 10 Pro 64bit
приватно-правових
повна версія з україномовним
відносин.2020.pdf
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Медіація в юридичній
практиці

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Медіація CVGTPI8ovb+UXHO Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
в юридичній
fby9TwNSQCmbkYa ноутбук Lenovo ideapad 100практиці.2020.pdf
LaSaP9RvUJU84= 15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Психологія та
педагогіка в освітньонауковій діяльності

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Психоло vemUno+kGHJi3cZ/ Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
гія та педагогіка в +QnWlWzy6KPmqV ноутбук Lenovo ideapad 100освітньо-науковій
W3jmZ2U+fT2oc= 15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
діяльності.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Організаційні та

навчальна

РП.ДФ.081.Організа r5nbF6z4SkdWBBuR Проектор NEC VE281XG(1 шт.),

правові засади
підготовки і захисту
дисертації

дисципліна

ційні та правові
засади підготовки і
захисту
дисертації.2020.pdf

Q/aL3MwzOIQm0Z
wzm+/tCTPfrGI=

ноутбук Lenovo ideapad 10015IBD (Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb \HDD 500) Кількість - 1 шт.
Світловий потік зображення
2800 ANSI лм, потужність
джерела світла 200 Вт, з
інтерфейсами входу HDMI, VGA,
композитний відео, аудіо Mini
Jack. Ноутбук: процесор Intel
Core i3-5005U, оперативна
пам'ять 4 Gb, ліцензійна
операційна система Windows 10
Pro 64bit з україномовним
інтерфейсом

Методика роботи з
науковою
інформацією

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Методи L5uf5MYo+tRWhtvY Кількість персональних
ка роботи з
pIRgP0AKXf3ZZqGj комп’ютерів із строком
науковою
6ouypJ1Q+A0=
використання не більше восьми
інформацією.2020.p
років - 48. Операційна система
df
Windows 10 Pro 64bit повна версія
з україномовним інтерфейсом (99
ліцензій), Офісний пакет
Microsoft Office 2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету
Office 365 (2300 ліцензій – 2000
для студентів, 300 – для НПП),
програмний продукт
виробництва Adobe для роботи з
PDF-файлами – безкоштовна
версія. Канал доступу до
Інтернету: основний провайдер Асоціація користувачів
Української науково-освітньої
телекомунікаційної мережі
«УРАН», резервний провайдер
ТОВ «Воля-кабель»)

Психологія
спілкування

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Психоло Dqygt6mPcpvr2LPzF Проектор NEC VE281XG(1
гія
ZC4kHX+2jQxqT8V шт.),ноутбук Lenovo ideapad
спілкування.2020.p
FEiAiUnEH+A=
100-15IBD(Intel Core i3df
5005U\RAM 4Gb\HDD 500) (1 шт.
) Операційна система Windows 10
Pro 64bit повна версія з
україномовним інтерфейсом (99
ліцензій), Офісний пакет
Microsoft Office 2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету
Office 365 (2300 ліцензій – 2000
для студентів, 300 – для НПП),
програмний продукт
виробництва Adobe для роботи з
PDF-файлами – безкоштовна
версія, мова програмування GPSS
для імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Практична риторика

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Практи
чна
риторика.2020.pdf

Методика проведення
соціологічних
досліджень

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Методи lz75F9u+L2c/wWcon Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
ка проведення
YnjaKwSSB3YHuXsy ноутбук Lenovo ideapad 100соціологічних
xbdd23uWC8=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
досліджень.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна

UPdqSRV4u6PGt0p Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
H9ic/MrVc5qsEGaQ ноутбук Lenovo ideapad 100znjokxA09vlI=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Теорети b/S+yC/TzNWkPGW Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
чні засади
AiS5HA93bhbd1JBBj ноутбук Lenovo ideapad 100правового
yd/XoEXBjZw=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
регулювання
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
цивільних
система Windows 10 Pro 64bit
відносин.2020.pdf
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Теорія аргументації

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Теорія JoAyVaPWsjDARQxz Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
аргументації.2020. hsXC+rAIgU32S55m ноутбук Lenovo ideapad 100pdf
yYxdwJa0Sfs=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Діалектика як
світоглядна основа
наукових досліджень

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Діалект mKqDcTaz6j+9e4WY Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
ика як світоглядна ABMHaHkHa9pzsCg ноутбук Lenovo ideapad 100основа наукових
lm3prBHp/Hlk=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
досліджень.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Теорія лідерства

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Теорія
+AlnzdWI9nHJ6mn Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
лідерства.2020.pdf ZUWnj/t0H1jAwY9Q ноутбук Lenovo ideapad 100FF24auAgG7Rc=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit

повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Правове регулювання
науково-педагогічної
та наукової діяльності

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Правове rt99u7EtBuAFWClF Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
регулювання
MNscqOdo53zOvBF5 ноутбук Lenovo ideapad 100науково990BgjyfHqY=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
педагогічної та
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
наукової
система Windows 10 Pro 64bit
діяльності.2020.pdf
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Методологія наукових навчальна
досліджень у галузі
дисципліна
права

РП.ДФ.081.Методо gvDMuMoA1TXzv1b2 Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
логія наукових
cbInz/ampEttsvOePg ноутбук Lenovo ideapad 100досліджень у галузі
r9+oeYBgk=
15IBD (Intel Core i3-5005U\RAM 4
права.2020.pdf
Gb \HDD 500) Кількість - 1 шт.
Світловий потік зображення
2800 ANSI лм, потужність
джерела світла 200 Вт, з
інтерфейсами входу HDMI, VGA,
композитний відео, аудіо Mini
Jack. Ноутбук: процесор Intel
Core i3-5005U, оперативна
пам'ять 4 Gb, ліцензійна
операційна система Windows 10
Pro 64bit з україномовним
інтерфейсом

Культура мовлення
науковця

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Культур S/FRxoU5LesgCS/gF Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
а мовлення
W4koHtlhv/IHs+7F ноутбук Lenovo ideapad 100науковця.2020.pdf
GJVMt31mcg=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Академічне письмо
іноземною мовою

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Академіч 1o/pJaW6oics/X70R Телевізор відеодвійка Philips – 3
не письмо
c49GzrMXdkc1pDZ1 шт., телевізор Toshiba
іноземною
KgX+edH87M=
43S2650EV – 1 шт. Відеодвійка:
мовою.2020.pdf
екран: 16,8» (42 см.), кольоровий,
розширення: 1920x1080,
співвідношення сторін екрана:
16:9, висока якість зображення.
Телевізор Toshiba 43S2650EV:
екран 43 дюйма (110 см),
вбудований DVD-привід,

можливість прийому цифрового
ТВ, можливість відтворення
файлів з USB флешок. Офісний
пакет Microsoft Office 2016 (99
ліцензій), хмарна версія офісного
пакету Office 365 (2300 ліцензій –
2000 для студентів, 300 – для
НПП), програмний продукт
виробництва Adobe для роботи з
PDF-файлами – безкоштовна
версія, мова програмування GPSS
для імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Педагогічна практика

практика

РП.ДФ.081.Педагогі igDYl9l1AuYCsus5Dj Операційна система Windows 10
чна
51Lxidcv53BWCZkjm Pro 64bit повна версія з
практика.2020.pdf
oviPXV4w=
україномовним інтерфейсом (99
ліцензій), Офісний пакет
Microsoft Office 2016 (99 ліцензій),
хмарна версія офісного пакету
Office 365 (2300 ліцензій – 2000
для студентів, 300 – для НПП),
програмний продукт
виробництва Adobe для роботи з
PDF-файлами – безкоштовна
версія, мова програмування GPSS
для імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Філософія науки

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Філософі JG5QfU6i5pl5rACAK Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
я науки.2020.pdf
UEGxPOujmedgExO ноутбук Lenovo ideapad 100V8+XNv60cHM=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Доктрина цивільного
процесу

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Доктри
на цивільного
процесу.2020.pdf

Джерела сімейного
права

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Джерела hJYHlo60XXV8lbwT Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
сімейного
bbSxU1qrUeumZNCx ноутбук Lenovo ideapad 100права.2020.pdf
jpHV2vGnds8=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300

U8K+ASv35qhjQzbV Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
QqaoBN35VzrpkZfs/ ноутбук Lenovo ideapad 100/8M3gixySM=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Кримінальне право в
сучасному вимірі

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Криміна 4h3YGLoBTJVz4TLe Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
льне право в
+qGX3bA82rS2R9Jr ноутбук Lenovo ideapad 100сучасному
mzVLW+erH2s=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
вимірі.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Проблем oQGV4xn7DHGlHQj Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
и криміналістики pyelkaQyKBsflltljhhL ноутбук Lenovo ideapad 100та судовоa8lJwQmk=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
експертної
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
діяльності.2020.pdf
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Традиції ew3zFaqW+JlqwKcd Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
та новації в
ksHxvFAPeo93rY3M ноутбук Lenovo ideapad 100правовому
QopVyvy42eY=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
регулюванні
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
відносин
система Windows 10 Pro 64bit
праці.2020.pdf
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Теорія та практика
кримінального
судочинства

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Теорія
та практика
кримінального
судочинства.2020.
pdf

3hMUoMVDSWNwR Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
oiivVJ+zyGBzvBTRr ноутбук Lenovo ideapad 100ZBsPzgEsi/Y50=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,

300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Механізм реалізації
права власності на
землю

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Механіз qyjxGTVi7Azn7uHtSs Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
м реалізації права 1YZ5e0F1zGjzqiPp1Iv ноутбук Lenovo ideapad 100власності на
ufkFpI=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
землю.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Філософс 3L0ua4adbm9fIn4a
ько-правові
DuAmawlR+HEDvec
проблеми
0e8hgeArJiMM=
юридичної
відповідальності.20
20.pdf

Проблеми теорії
держави і права

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Проблем wwGZvTi27ClzXzX/h Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
и теорії держави і 6HRmOV5AuDd+J9 ноутбук Lenovo ideapad 100права.2020.pdf
UuSY92eeG5vw=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Проблеми
кримінології

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Проблем vqOwzDzSOr/sQb6E Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
и
AeR6npvuGeZQym7 ноутбук Lenovo ideapad 100кримінології.2020.p
qykkD47r+do0=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
df
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний

Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
ноутбук Lenovo ideapad 10015IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Правові
механізми
реалізації
державної
екологічної
політики.2020.pdf

qGLl/hPGtbTfwNoU Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
TpaU3LwJs0ZYZpT/ ноутбук Lenovo ideapad 100qsZGmw89+Lw=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Тлумачення
нормативно-правових
актів

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Тлумаче k8wwGFiyABaImNh Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
ння нормативно- wR5NLgikpnTC2bJZ ноутбук Lenovo ideapad 100правових
v4EKiCkjYQA4=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
актів.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Юридична техніка

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Юридич 4s5yHpQVZ+SQd36d Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
на техніка.2020.pdf 9m0EAuRJtVXmOO ноутбук Lenovo ideapad 100BrqopDOsQS6cU= 15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Сучасна доктрина
адміністративного
права

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Сучасна bUf7M5NH+sIEhZSg Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
доктрина
cdCWT5z7tUQlvykp ноутбук Lenovo ideapad 100адміністративного
W5RVuotbXBU=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
права.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для

роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування
Проблеми
фінансового права

навчальна
дисципліна

РП.ДФ.081.Проблем nqlXZv4mQifkola42P Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
и фiнансового
K5WkrpG8EtGB5kwt ноутбук Lenovo ideapad 100права.2020.pdf
Xt0ngZ65g=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Актуальні проблеми
навчальна
інформаційного права дисципліна

РП.ДФ.081.Актуаль 4Edw1KVG3pNHlGo Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
ні проблеми
PRZnKLNrNcpnMPu ноутбук Lenovo ideapad 100інформаційного
r1MJaqjSIsA78=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
права.2020.pdf
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

Філософія права

РП.ДФ.081.Філософі pvDm0r+aSv9s900W Проектор NEC VE281XG(1 шт.),
я права.2020.pdf
EfwpyE4kq62SaHrc+ ноутбук Lenovo ideapad 100Du6pdfmxJQ=
15IBD(Intel Core i3-5005U\RAM 4
Gb\HDD 500) (1 шт.). Операційна
система Windows 10 Pro 64bit
повна версія з україномовним
інтерфейсом (99 ліцензій),
Офісний пакет Microsoft Office
2016 (99 ліцензій), хмарна версія
офісного пакету Office 365 (2300
ліцензій – 2000 для студентів,
300 – для НПП), програмний
продукт виробництва Adobe для
роботи з PDF-файлами –
безкоштовна версія, мова
програмування GPSS для
імітаційного моделювання
різноманітних систем масового
обслуговування

навчальна
дисципліна

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

ПІБ

Посада

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає

Обґрунтування

викладач на
ОП
60290

Місінкевич
Анна
Леонідівна

Доцент
кафедри
трудового,
земельного
та
господарсь
кого права ,
кандидат
юридичних
наук,
доцент,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 021563,
виданий
10.05.2014,
Атестат
доцента 12ДЦ
047159,
виданий
25.02.2016

10

Правові
механізми
реалізації
державної
екологічної
політики

Хмельницький
університет
управління та права,
2009 р. Спеціальність
- правознавство –
кваліфікація – юрист.
Диплом від 6.06.2009
р. ХМ № 37217725.
Кандидат юридичних
наук, 2014 р.
Спеціальність
12.00.06 — Земельне
право, аграрне право,
екологічне право,
природо ресурсне
право. Диплом від
16.04.2014 р. ДК №
021563. Тема дис.:
«Правове
забезпечення
рекультивації земель в
Україні».
Доцент по кафедрі
трудового, земельного
та господарського
права. Атестат від
25.02.2016 р. ДЦ №
047159, протокол №
1/02-Д.
Публікації:
1. Misinkevych A. L.
Legal Regulation of
Mine Reclamation on
the Degraded, Damaged
and Contaminated
Lands in Ukraine and
in the USA. Часопис
Хмельницького
університету
управління та права.
«Університетські
наукові записки».
2017. Вип. №3. С. 215
– 224.
2. Misinkevych A. The
Legal Basis and
Conditions of Mine
Reclamation
Conducting in
Ukrainian and in the
USA . Europska Veda.
2019. №3. P. 65-70.
3. Місінкевич А. Л.
Порівняльноправовий аналіз
здійснення правової
охорони лісів в
Україні, Польщі та в
Німеччині. Часопис
Хмельницького
університету
управління та права.
«Університетські
наукові записки».
2020р. Том 19. №1(73)
С. 156-165.
4. Правове
забезпечення
рекультивації земель в
Україні: монографія.
А. Л. Місінкевич.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управляння та права,
2015. 164 с.
5. Місінкевич А.Л.

Правові проблеми
охорони та
раціонального
використання ґрунтів
під час проведення
геологорозвідувальни
х робі:матеріали
міжнародної наукової
конференції.
Актуальні проблеми
юридичної науки
(Хмельницький, 18-19
листопада 2011р.)
Хмельницький:
ХУУП, 2011. С. 174-176.
6. Місінкевич А.Л.
Рекультивація як
основоположний
елемент
раціонального
використання та
охорони земельних
ресурсів державою
(головні проблемні
питання): матеріали
міжнародної наукової
конференції.
Міжнародно та
національно правовий
вимір забезпечення
стабільності (Львів, 5
травня 2012р.) Львів:
Західноукраїнська
організація «Центр
правових ініціатив,
2012. С. 119-120.
7. Місінкевич А.Л.
Правові проблеми
законодавчого
забезпечення
рекультивації земель в
Україні. Актуальні
проблеми юридичної
науки (Хмельницький,
8-9 листопада 2013р.)
Хмельницький:
ХУУП, 2013. С. 144146.
8. Місінкевич А.Л.
Правові проблеми
здійснення
стандартизації та
нормування у
правовідносинах з
рекультивації земель в
Україні. Актуальні
проблеми юридичної
науки (Хмельницький,
14-15 листопада
2014р.)
Хмельницький:
ХУУП, 2014. С. 68-70.
Навчально-методичні
матеріали:
1. Проблеми
Аграрного права:
Робоча програма для
підготовки фахівців
освітнього рівня
Магістр з галузі знань
08 Право за
спеціальністю.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2017. 17 с.
2. Аграрне право :
Навчально-методичні
матеріали для

підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
Бакалавр з галузі
знань 0304 Право за
спеціальністю
6.030401
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2018. 112с.
3. Земельно
порівняльне право:
Робоча програма з
навчальної
дисципліни для
підготовки здобувачів
освітньо-наукового
ступеня доктора
філософії без відриву
від виробництва за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право.
Хмельницький, 2018.
18 с.
4. Земельно
порівняльне право:
навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни для
підготовки здобувачів
освітньо-наукового
ступеня доктора
філософії без відриву
від виробництва за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право
Хмельницький, 2019.
20 с.
5. Аграрне право:
навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю
6.030401
Правознавство/ 081
Право з галузі знань
0304 Право/08 Право
за денною формою
навчання.
Хмельницький, 2019.
107 с.
6. Екологічне право:
навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною
формою навчання
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права

імені Леоніда
Юзькова, 2020. 82 с.
7. Правова охорона
земель: Навчальнометодичні матеріали
для підготовки на
другому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня Магістр
з галузі знань 08
Право за
спеціальністю 081.
розроб. А. Л.
Місінкевич.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 60с.
8. Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики:
робоча програма
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. розроб. А. Л.
Місінкевич.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 17 с.
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Національній академії
прокуратури України,
21.10.2014 р.
Тоцька Катерина
Миколаївна,
Обмеження права
власності на земельну
ділянку: цивільноправовий аспект,
спеціальність 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право,
міжнародне приватне
право.
Спеціалізована вчена
рада К 64.051.28 у
Харківському
національному
університеті імені В.М.
Каразіна, 05.10.2015 р.
Боярський Євген
Дмитрович,
Обмеження
застосування
колізійних норм в
міжнародному
приватному праві,
спеціальність 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право,
міжнародне приватне
право.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.500.01 у
Науково-дослідному

інституті приватного
права і
підприємництва імені
академіка Ф. Г.
Бурчака Національної
академії правових
наук України,
29.01.2016 р.
Шахназарян Каріне
Ернестівна, Захист
прав на чужі речі за
законодавством
України, спеціальність
12.00.03 – цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право,
міжнародне приватне
право.
Спеціалізована вчена
рада Д 41.086.03
Національного
університету «Одеська
юридична академія»,
23.12.2017 р.
Сигидин Віталій
Михайлович,
Цивільно-правове
регулювання
державної реєстрації
речових прав на
нерухоме майно
нотаріусами України,
спеціальність 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право,
міжнародне приватне
право.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.500.01 у
Науково-дослідному
інституті приватного
права і
підприємництва імені
академіка Ф. Г.
Бурчака Національної
академії правових
наук України,
31.05.2018 р.
Лазаренко Микола
Миколайович, Захист
майнових прав
іноземного інвестора в
міжнародному
приватному праві,
12.00.03 — цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право (081 – Право).
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.10
Інституту
міжнародних відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка,
21.09.2018 р.
Теплюк Станіслав
Михайлович,
Застереження про
публічний порядок як
підстава для відмови у
визнанні і виконанні
іноземних
арбітражних рішень,
12.00.03 — цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне

право (081 – Право).
Спеціалізована вчена
рада Д 26.236.02
Інституту держави і
права імені В. М.
Корецького НАН
України, 11.12.2018 р.
Член Королівського
інституту арбітрів
Великобританії,
міжнародний
комерційний
арбітраж, міжнародне
комерційне право. З
2014 р., сертифікат №
00036445 від
03.09.2014 р.
Заступник голови
ради відділення
Асоціації правників
України в
Хмельницькій області
(з 2019 року – по
теперішній час).
Адвокат (з 02.02.2019
р. – по теперішній
час), свідоцтво про
право на зайняття
адвокатською
діяльністю № 000224
від 02.02.2019 р.
Незалежна
професійна практична
діяльність у галузі
права (25.04.2016. –
по теперішній час).
2. Арбітр
Міжнародного
комерційного
арбітражного суду при
Торгово-промисловій
палаті України
(12.03.2016. – по
теперішній час).
3. Третейський судя
Постійнодіючого
третейського суду при
Торгово-промисловій
палаті України
(09.07.2020 р. – по
теперішній час)
41303

Сторожук
Ірина
Петрівна

Доцент
кафедри
конституцій
ного,
адміністрат
ивного та
фінансовог
о права,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 059378,
виданий
01.07.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
035166,
виданий
25.04.2013
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Актуальні
проблеми
інформаційног
о права

Хмельницький
університет
управління та права,
1997 р. Спеціальність
− правознавство,
кваліфікація − юрист.
Диплом від 25.06.1997
р. АХМ № 97005317.
Кандидат юридичних
наук, 2010 р.
Спеціальність 12.00.07
− адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право.
Тема дис.:
“Організаційноправове забезпечення
принципів місцевого
управління”. Диплом
від 01.07.2010 р. ДК
№ 059378. Доцент по
кафедрі
конституційного,
адміністративного та
фінансового права.
Атестат від 25.04.2013
р. 12 ДЦ № 035166

Публікації:
1. Сторожук І.П.,
Кізляр В.Б. Правова
природа поняття
«інформаційні права»
та його значення. //
Підприємництво,
господарство і право.
2020. №4. С.228-233.
Власний внесок 0,3
д.а.
2. Сторожук І.П. До
питання
структурування
категорії
«інформаційне
правопорушення».
Юридичний науковий
юридичний журнал.
2020. № 5. С.165-167.
3. Сторожук І.П.
Інформаційне
правопорушення як
підстава
адміністративної
відповідальності.
Прикарпатський
юридичний вісник.
2020. № 3. С. 65-69.
4. Настільна книга
старости об’єднаної
територіальної
громади.
Хмельницький, 2018.
234 с.. § 2.4. (с. 28-33),
§ 5.1. (с. 138-148), § 5.2.
(с. 148-151)
5. Публічна влада в
Україні: проблемні
аспекти та шляхи
вдосконалення :
колективна
монографія. За заг.
ред. доктора
юридичних наук,
доцента Буханевича О.
М. Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2018. 420 с. Власний
внесок: Сторожук І.П.
§ 2.3, § 2.1.
6. Необхідність зміни
основних підходів до
прибуткового
оподаткування в
Україні. Актуальні
проблеми юридичної
науки : збірник тез
Міжнародної наукової
конференції
«Вісімнадцяті осінні
юридичні читання»
(м. Хмельницький, 25
жовтня 2019 року).
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. 578 с.
С. 194-196.
7. Поняття митної
політики в ЄС.
Актуальні проблеми
юридичної науки :
збірник тез
Міжнародної наукової
конференції
«Сімнадцяті осінні

юридичні читання»
(м. Хмельницький,
19–20 жовтня 2018
року) : [у 2-х част.].
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2018. Перша частина.
С.105-107.
8. Співвідношення
понять «територія
держави» та «митна
територія держави».
Доповідь на XXІІІ
щорічній звітній
науковій конференції
науково-педагогічних
працівників,
докторантів та
аспірантів
університету
«Управлінські та
правові засади
забезпечення
розвитку України як
європейської
держави», 6 квітня
2019 р., м.
Хмельницький. ХУУП
9. Фіскальний вплив
податків на
психологічний стан їх
платників. ІІІ
Міжвузівська науковопрактична
конференція
«Практична
психологія ХХІ ст. :
проблеми та
перспективи» ХГПА,
24 квітня 2019 року
10.
Самооподаткування
як форма
добровільного
співфінансування
територіальних
громад. Правові
засади організації та
здійснення публічної
влади : збірник тез
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції
(м. Хмельницький,
23–30 квітня 2018
року). Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права,
2018. С. 109-111.
11. Принцип
економічної
обґрунтованості
оподаткування як
фактор запобігання
податкового тиску на
місцевому рівні.
Людська гідність і
права людини як
основа
конституційного
устрою держави:
збірник тез
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Людська гідність і
права людини як
основа

конституційного
устрою держави» (м.
Хмельницький, 19–20
жовтня 2018 року).
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2018. С. 318-320.
Навчально-методичні
матеріали:
1. Сторожук І. П.
Актуальні проблеми
інформаційного
права: робоча
програма підготовки
на третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 16 с.
(Затвержено
рішенням вченої ради
від 24.06.2020 р.
протокол № 10.)
2. Сторожук І. П.
Актуальні проблеми
інформаційного
права: навчальнометодичні матеріали
для підготовки на
другому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 27с.
(Схвалено
методичною радою
університету
18.06.2020 р.
протокол № 8)
Інші показники
відповідності:
Членство в
спеціалізованій вченій
раді К 70.895.02 в
Хмельницькому
університеті
управління та права
імені Леоніда
Юзькова
Член Хмельницької
обласної організації
Союзу юристів
України
351392

Вовк
Вікторія
Миколаївна

Професор
кафедри
теорії та
історії
держави і

Юридичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДД 0003364,
виданий
22.12.2011,
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Медіація в
юридичній
практиці

Національна академія
внутрішніх справ
України, 2005 р.
Спеціальність –
правознавство,

права,
доктор
юридичних
наук,
професор,
Основне
місце
роботи

Диплом
доктора наук
ДД 000364,
виданий
22.12.2011,
Диплом
кандидата наук
ДK 005746,
виданий
09.02.2000,
Атестат
доцента ДЦ
006786,
виданий
18.02.2003,
Атестат
професора
12ПP 009822,
виданий
20.09.2014

кваліфікація – юрист.
Диплом від 28.04.
2005 р. МВ №
10017425. Кандидат
філософських наук,
1999 р. Спеціальність
12.00.12 — філософія
права. Диплом від
09.02. 2000 р. ДК №
005746. Тема дис.:
«Європейське право
як феномен духовнопрактичного освоєння
дійсності». Доктор
юридичних наук, 2011
р. Спеціальність
12.00.12 — філософія
права. Диплом від
22.12. 2011 р. ДД
0003364. Тема дис.:
«Римське право як
феномен правової
дійсності».
Професор кафедри
філософії права та
юридичної логіки.
Атестат від 20.09.2014
р. 12ПР № 009822.
Публікації:
1. Petkov S., Denisov S.,
Yermakova G.,
Palchenkova V., Vovk
V. The of Competencibased Approarch to
Forming Professional
Culture in Pre-servise
Lawyers //
Internacional Journal
of Higner Education.
2020. Vol. 9. № 7. P.
367-376.
2. Kelman М., Nesprava
М., Tokarska Т., Vovk
V., Skrypa Y. Ontology
of good and evil in the
understanding of great
christian teachers and
saints // LawJournal of
Legal, Ethical and
Regulatory Issues
Volume 23, Issue 5,
2020.
3. Вовк В. Реформи та
позитивне право (на
прикладі римського
права). Філософські та
методологічні
проблеми права.
2016. № 1. С. 94-103.
4. Соціологія права.
Навч.посіб. К., 2017.
356 с. (С. 48-69).
5. Вовк В.М. Тренди
сучасного правового
життя. VIII
Всеукраїнська
науково-теоретична
конференція
«Філософські,
методологічні та
психологічні
проблеми права» :
збірник тез доповідей
(м. Київ, 26 листопада
2020 року),
Національна академія
внутрішніх справ.
С.33-37.
6. Вовк В. М. Питання
ролевої стратифікації

у римському праві у
вітчизняній
гуманітаристиці.
Римське право у світлі
сучасної методології
гуманітарного знання:
збірник тез
Міжнародної науковопрактичної інтернетконференції (м.
Хмельницький, 29
травня 2020 року). –
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 134 с.
(с. 26-28).
7. Вовк В.М.
Комодифікація і
фрагментарність у
сфері сучасної вищої
освіти. VIIІ
Міжнародна науковопрактична
конференція «Сучасна
університетська
правова освіта і
наука». Національний
авіаційний
університет. Київ, 28
лютого 2020 р. С. 137139
Навчально-методичні
матеріали:
1. Вовк В. М., Олійник
У. М. Філософія права:
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної
форми навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. 34 с.
2. Вовк В. М., Олійник
У. М. Філософія права:
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для заочної
форми навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. 34 с.
3. Вовк В. М., Олійник
У. М. Проблеми
нормотворення і
правозастосування:

навчально-методичні
матеріали для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної
форми навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 29 с.
4. Вовк В. М., Олійник
У. М. Проблеми
нормотворення і
правозастосування:
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної
форми навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 27 с.
5. Вовк В. М., Олійник
У. М. Проблеми
нормотворення і
правозастосування:
робоча програма для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 17 с.
6. Вовк В. М., Олійник
У. М. Філософськоправові проблеми
юридичної
відповідальності:
робоча програма
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 12 с.
7. Вовк В. М. Медіація
в юридичній
практиці: робоча
програма підготовки
на третьому освітньо-

науковому рівні
здобувачів вищої
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2. Вовкович У.
«Становлення та
розвиток
філософсько-правових
ідей в Галичині 19-20
ст.» на здобуття
наукового ступеня
к.ю.н. за
спеціальністю 12.00.12
– філософія права,
03.10.2018, Д 35.052.19
у Національному
університеті
«Львівська
політехніка»
3. Данченко К.
«Кримінальноправова політика
України у сфері
покарання:
філософськоправовий аспект» на
здобуття наукового
ступеня к.ю.н. за
спеціальністю 12.00.12
– філософія права,
29.05.2019, К
70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права
імені Леоніда
Юзькова
Член редакції колегії
часопису
«Університетські
наукові записки»
(категорія Б)
208782

Требик
Людмила
Петрівна

Доцент,
кандидат
наук з
державного
управління,
Основне
місце
роботи

Факультет
управління та
економіки

Диплом
спеціаліста,
Кам'янецьПодільський
державний
університет,
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
010103
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Методика
роботи з
науковою
інформацією

Кам’янецьПодільський
державний
університет, 2003 р.
Кваліфікація вчителя
математики та основ
інформатики, Диплом
з відзнакою від
25.06.2003 р. ХМ №
23295705.

Педагогіка і
методика
середньої
освіти.
Математика,
Диплом
магістра,
Кам'янецьПодільський
державний
університет,
рік закінчення:
2005,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти.
Математика,
Диплом
кандидата наук
ДK 040178,
виданий
13.12.2016

Кам’янецьПодільський
державний
університет, 2005 р.
Кваліфікація магістра
педагогічної освіти,
викладача
математики. Диплом з
відзнакою від
01.07.2005 р. ХМ №
27961635.
Кандидат наук з
державного
управління, 2016 р.
Спеціальність Державна служба.
Диплом кандидата
наук від 13.12.2016 р.
ДК № 040178. Тема
дис.: «Підвищення
кваліфікації
управлінських кадрів
регіону:
інформаційнокомунікаційний
аспект».
Публікації:
1. Требик Л. П.
Обґрунтування
інформаційнокомунікаційного
аспекту в підвищенні
кваліфікації
управлінських кадрів
регіону. Державне
управління:
удосконалення та
розвиток. 2016. № 1.
URL:
http://www.dy.nayka.c
om.ua/.
2. Використання
сучасних
комп’ютерних
технологій в роботі
старост із
громадськістю//Журн
ал місцеве
самоврядування
Липень 2018 р. /№ 7.
URL::
https://i.factor.ua/ukr/
journals/ms/2018/july/
issue-7/article37831.html
3. Перевірка
документів за
допомогою сайтів.
Місцеве
самоврядування
Березень, 2019/№ 3
URL:
https://i.factor.ua/ukr/
journals/ms/2019/marc
h/issue-3/article43212.html
4. Требик Л.П.
Електронне
урядування,
інформаційні
технології, ресурси та
сервіси у публічному
управлінні та
адмініструванні.
Хмельницький:
ХУУП. 2017. С. 308
5. Організаційноуправлінські засади
підвищення рівня
інформаційно-

технологічної
компетентності
управлінських кадрів
регіону //Проблеми
розвитку публічного
управління в Україні:
матер.наук.-практ.
конф за між нар.уч.
(11-12 квітня 2019 р. м.
Львів) за наук.ред.
чл.-кор. НАН України
В.С. Загорського, А.В.
Ліпенцева-Львів:
ЛРІДУ НАДУ, 2019 с.214-217
6. Компоненти оцінки
ефективності та
результативності
інформатизації
управлінської
діяльності / Требик
Л.П./ Стратегічні
напрями соціальноекономічного
розвитку держави в
умовах глобалізації :
збірник тез IІI
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м.
Хмельницький, 22–23
вересня 2017 року) ;
заг. ред. д.е.н., проф.
Синчака В.П. –
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2017. –243-245 с.
Навчально-методичні
матеріали:
1. Робоча програма з
навчальної
дисципліни
«Методика роботи з
науковою
інформацією» для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 13 с.
2. Навчальнометодичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Інтернет-технології в
публічному
управлінні та
адмініструванні» для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 281
Публічне управління
та адміністрування
галузі знань 28
Публічне управління
та адміністрування за

денною формою
навчання
3. Навчальнометодичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Електронне
урядування,
інформаційні
технології, ресурси та
сервіси у публічному
управлінні та
адмініструванні» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 281
Публічне управління
та адміністрування
галузі знань 28
Публічне управління
та адміністрування
Інші показники
відповідності:
1. Участь у
Швейцарськоукраїнському проекті
«Розвиток
громадянських
компетентностей в
Україні - DOCCU»
вересень 2015 —
грудень 2015р.,
Свідоцтво
реєстраційний №
04122015-04 від 4
грудня 2015 р.
2. Участь у
швейцарськоукраїнській програмі
«Електронне
урядування задля
підзвітності влади та
участі громади» EGAP
18-22.09.2017.,
сертифікат про
проходження
навчального курсу для
тренерів з
електронного
урядування та
електронної
демократії.
3. Учасник програми
Open Data Campus в
місті
Хмельницькому15-16
лютого 2020 року
(Диплом за підписом
міського голови
О.Симчишина
4. Інформаційнокомунікаційна
компетентність, як
ключова складова при
підготовці майбутніх
правознавців //
«Заклади вищої освіти
як середовище
формування нового
покоління
правознавців» (м.
Сандомир, Республіка
Польща, 11–15 червня
2018 р.)
Керівник постійно
діючого студентського
наукового гуртка

13260

Гуменюк
Оксана
Григорівна

Доцент
кафедри
філософії,
соціальногуманітарн
их наук та
фізичного
виховання,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 029598,
виданий
08.06.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
016068,
виданий
22.12.2006
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Психологія
спілкування

«Електронна
демократія»
Чернівецький
державний
університет ім. Юрія
Федьковича,
спеціальність –
Практична
психологія,
кваліфікація –
викладач педагогіки
та психології.
Практичний
психолог. Диплом від
27.06.1997 р. ЛЕ№
000701.
Кандидат
психологічних наук,
2005. Спеціальність
19.00.05 - соціальна
психологія;
психологія соціальної
роботи. Диплом
кандидата наук від
08.06.2005 р. ДК №
029598 Тема
дисертації:
«Соціальнопсихологічні
особливості культури
спілкування учнів
недільних релігійних
шкіл».
Доцент по кафедрі
філософії та
політології. Атестат
від 22.12.2006 р.12 ДЦ
№ 016068
Публікації:
1. Гуменюк О.Г.
Теоретикометодологічний
аналіз особистісних
теорій лідерства //
Scientific Journal
«ScienceRise» Volume
10/1. October 2016.
С.30-1.
2. Гуменюк О.Г.
Соціальнопсихологічний аналіз
сучасних концепцій
лідерства // Актуальні
проблеми психології:
зб. наук. праць
Інституту психології
ім. Г.Костюка НАПН
України. К.: ін.-т
психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. 2017, С.37-49
3. Гуменюк О.Г.
Психологія
управлінської
компетентності
державних
службовців. Збірник
наукових праць:
філософія, соціологія,
психологія. ІваноФранківськ:
Прикарпатський ун-т,
2017. С. 78-89
4. Гуменюк О.Г.
Психологічний аналіз
особистісних теорій
лідерства. Актуальні
проблеми психології:
зб. наук. праць
Інституту психології

ім. Г.Костюка НАПН
України. Випуск 43.
К.: ін.-т психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. 2018, С.97104
5. Гуменюк О.Г.
Модель соціальнопсихологічних
компетентностей
державного
службовця. Актуальні
проблеми психології:
зб. наук. праць
Інституту психології
ім. Г.Костюка НАПН
України. К.: ін.-т
психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. 2018, С.67-75
6. Гуменюк О.Г.
Аналіз проблем
лідерства в
організаціях системи
державного
управління.
Актуальні проблеми
психології: зб. наук.
праць Інституту
психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. Випуск 52.
К.: ін.-т психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. 2020, С.8998
7. Гуменюк О.Г.
Психологічна модель
професійних якостей
лідера. Актуальні
проблеми психології:
зб. наук. праць
Інституту психології
ім. Г.Костюка НАПН
України. Випуск 54.
К.: ін.-т психології ім.
Г.Костюка НАПН
України. 2020, С.495636
8. Гуменюк
О.Г.Основи загальної
та юридичної
психології: підручник.
К.: КНТ, 2012. 589 с.
9. Гуменюк О.Г.
«Психологічні
тенденції формування
лідерських якостей
студентівуправлінців» Тези
науково-практичної
конференції
«Стратегічні напрями
соціальноекономічного
розвитку держави в
умовах глобалізації».
Хмельницький, 2017.
с.49-51
10. Гуменюк О.Г.
«Теоретичний аналіз
функцій лідерства в
організаціях системи
державного
управління» // Тези
доповідей ХІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції з
організаційної та
економічної

психології
«Організаційна та
економічна
психологія в Україні:
сучасні проблеми та
перспективи
розвитку» 12-13 квітня
2018 р., м. Київ, С.3334
11. Гуменюк О.Г.
«Статистичний метод
соціометрії у
психологічних
дослідженнях»
//Збірник наукових
праць «Статистичні
методи та
інформаційні
технології аналізу
соціальноекономічного
розвитку»,
м.Хмельницький,
2019, С.155-158
12. Гуменюк О.Г.
«Аналіз проблем
лідерства в
державному
управлінні в контексті
становлення та
розвитку публічної
політики» // Тези
доповідей ІІІ
Всеукраїнського
конгресу з
організаційної та
економічної
психології,
м.КамянецьПодільский 20-22
червня 2019р., С.89-91
13. Гуменюк О.Г.
«Аналіз проблем
лідерства в
організаціях системи
державного
управління» //Тези
ХШ Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Оргнізаційна та
економічна
психологія в Україні:
сприяння
регіональному
розвитку», м.Харків,
2020, С.26-28
Навчально-методичні
матеріали:
1. Гуменюк О.Г.
Робоча програма з
навчальної
дисципліни
«Психологія» для
підготовки фахівців на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 073
Менеджмент / 074
Публічне управління
та адміністрування
галузі знань 07
Управління та
адміністрування за
денною формою
навчання.
2. Гуменюк О.Г.
Навчально-методичні

матеріали з
навчальної
дисципліни
«Психологія» для
підготовки фахівців на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 073
Менеджмент / 074
Публічне управління
та адміністрування
галузі знань 07
Управління та
адміністрування за
денною формою
навчання.
3. Гуменюк О. Г.
Робоча програма
навчальної
дисципліни
«Психологія
спілкування» для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 12 с.
4. Гуменюк О. Г.
Навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни
«Психологія
спілкування» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 13 с.
Інші показники
відповідності:
Керівництво
студентською
науковою
проблемною групою
«Аніма». Затверджено
протоколом засідання
кафедри 27серпня
2019 року № 1
Член Украінської
асоціації
організаційних
психологів та
психологів праці
36194

Хмелевська
Наталя

Доцент
кафедри

Юридичний
факультет

Диплом
спеціаліста,

7

Практична
риторика

Хмельницький
університет

Володимирів кримінальн
на
ого права
та процесу,
кандидат
юридичних
наук,
Основне
місце
роботи

Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
магістра,
Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 018502,
виданий
17.01.2014

управління та права.
2009 р. – агістр права.
(диплом з відзнакою
ХМ №35204222).
Кандидат юридичних
наук. Тема дисертації:
«Теоретичні й
нормативноприкладні основи
забезпечення
правової допомоги
адвокатом в Україні».
Диплом кандидата
наук від 17.01.2014 р.
ДК № 018502
Публікації:
1. Хмелевська Н.В.
Актуальні проблеми
захисту та
представництва під
час надання правової
допомоги . Адвокат. –
2011. – № 10. – С. 3336.
2. Хмелевська Н. В.
Особливості надання
адвокатом правничої
допомоги
неповнолітнім в
кримінальному
судочинстві. 2017.
№1(38) с.57-65
3. Теоретичні та
прикладні аспекти
права на захист під
час затримання.Вісник Асоціації
кримінального права
України. 2018. Випуск
№2. С. 180-188
4. Гарматюк В. О.,
Хмелевська Н. В.
Окремі аспекти
застосування
практики
Європейського суду з
прав людини під час
здійснення
правосуддя у
кримінальних
провадженнях щодо
корупційних
злочинів. Вісник
Луганського
державного
університету
внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка.
№2(2020) С. 118-122
5. Хмелевська Н.В.
Теоретичні й
нормативноприкладні основи
забезпечення
правничої допомоги
адвокатом в Україні.
Хмельницький:
ХУУП, 2016. 232 с.
6. Natalya Khmelevska
The BAR of Ukraine as
the main guarantor of
the implementation and
protection of citizens'
rights in Ukraine. 2019.
– p.157-175
7. Засади
функціонування
кримінальної юстиції.
- Всеукраїнської
заочна науково-

практична
конференція (м.
Хмельницький, 15
травня 2020 року)
Хмелевська Н.В.
Особливості
здійснення
правосуддя в період
карантину. С. 57-60
8. Засади
функціонування
кримінальної юстиції.
- Всеукраїнської
заочна науковопрактична
конференція (м.
Хмельницький, 24
травня 2019 року).
Хмелевська Н.В.
Участь захисника в
кримінальному
провадженні.- С. 5760
9. Міжнародна
наукова конференція
«Вісімнадцяті осінні
юридичні читання» 25
жовтня 2019 року в
Хмельницькому
університеті
управління та права
Хмелевська Н. В.
Актуальні питання
адвокатури України. с. 85-88
Навчально-методичні
матеріали:
1. Основи адвокатської
діяльності: Методичні
рекомендації до
практичних занять та
самостійної роботи
студентів для
підготовки фахівців
освітнього рівня
Бакалавр з галузі
знань 081 Право за
денною формою
навчання.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2019. 57 с.
2. Ораторське
мистецтво: Методичні
рекомендації до
семінарських занять
та самостійної роботи
студентів для
підготовки фахівців
освітнього рівня
Бакалавр за
спеціальністю у галузі
знань 081 Право за
денною формою
навчання / [Н. В.
Хмелевська]. –
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2018. –50 с.
3. Кримінальний
процес: Методичні
рекомендації до
семінарських занять і
самостійної роботи
студентів для
підготовки фахівців

освітнього рівня
Бакалавр за
спеціальністю у галузі
знань 081 Право за
заочною формою
навчання / [розроб. Н.
В. Хмелевська, С. Г.
Волкотруб,]. –
Хмельницький:
ХУУП, 2020. – 98 с.
Інші показники
відповідності:
Участь в атестації
наукових працівників
як офіційного
опонента.
Спеціалізована вчена
рада К26.122.01 в
Академії адвокатури
України/ дата
засідання: 07.03.2018
/ Черкесова Анжеліка
Сергіївна / Гарантії
прав та свобод
людини при їх
обмеженні у
кримінальному
провадженні /
спеціальність:
12.00.09 –
кримінальний процес
та криміналістика;
судова
експертиза;оперативн
о-розшукова
діяльність.
З 2005 року до
сьогодні – член
Всеукраїнської
Фундації «Захист прав
дітей»
З 2015 року до
сьогодні – член ВГО
«Об’єднання
адвокатів, які надають
безоплатну правову
допомогу»
З 2016 року до
сьогодні – член ВГО
«Асоціація
кримінального права»
Адвокат. Свідоцтво
про право на зайняття
адвокатською
діяльність від
14.01.2010 року.
Контракт з
Регіональним центром
з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги.
Медіатор
71285

Черняк
Олена
Юріївна

Завідувач
кафедри
міжнародн
ого та
європейськ
ого права,
кандидат
юридичних
наук,
доцент,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 000769,
виданий
10.11.2011,
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Правове
регулювання
науковопедагогічної та
наукової
діяльності

Хмельницький
університет
управління та права,
2005 р. Спеціальність
– правознавство,
кваліфікація – юрист.
Диплом від
24.06.2005 р., ХМ
№27422179.
Кандидат юридичних
наук, 12.00.03 –
цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право. Диплом ДК

Атестат
доцента 12ДЦ
043542,
виданий
30.06.2015

№000769 від
10.11.2011 р. Тема
дисертації:
«Цивільно-правовий
статус споживача у
контексті адаптації
законодавства
України до
законодавства
Європейського
союзу».
Доцент кафедри
цивільного права та
процесу
Хмельницького
університету
управління та права.
Атестат 12 ДЦ
№043542 від
30.06.2015 р.
Публікації:
1. Omelchuk, O.,
Cherniak, O., &
Tyshcuk, N. (2020).
Protection of the rights
of children and minors
in their transactions in
the information society.
Ius Humani. Law
Journal, 9(2), 25-46.
https://doi.org/https://
doi.org/10.31207/ih.v9i
2.241
2. Димінська О.Ю.
Перспективи
гармонізації
договірного права ЄС
Право.UA. Науковопрактичний журнал.
2017. №3. С. 132-137
3. Димінська О.Ю.
Сучасні тенденції
посилення захисту
прав споживачів у
сфері електронної
торгівлі в ЄС.
Університетські
наукові записки. 2018.
№ 1 (65). C.113-122
4. Димінська О.Ю.
Правова природа
CESL у контексті
гармонізації
договірного права.
Університетські
наукові записки. 2018.
№ 3-4. C. 219-229
5. Черняк О.Ю., Кірик
А.Ю. Гарантії прав
спадкоємців при
заповідальному
відказі. Юридичний
вісник. 2020. № 1. С.
163-169.
6. Іваницький А.,
Черняк О. Звернення
до Європейського суду
з прав людини як
форма захисту
цивільних прав.
Visegrad Journal on
Human Rights. 2020.
№ 2. C. 42-48
7. Білоусов Ю. В.,
Черняк О.Ю.
Цивільно-правовий
статус споживача: у
контексті адаптації
національного
законодавства до

законодавства
Європейського Союзу
: монографія. К. :
Науково-дослідний
інститут приватного
права і
підприємництва
НАПрН України,
2010. 239 с.
8. Димінська О.Ю.
Агентские и
дистрибьюторские
соглашения в
международном
коммерческом
обороте //
Международные
коммерческие сделки
/ Под ред. У.
Хелльманна, С.
Балашенка, В.
Нагнибеды.
Хмельницкий :
Хмельницкий
университет
управления и права,
2015. Глава 6. С. 291–
338.
9. Гармонизация
договорного права /
Белоусов Ю. В., Бек
Ю. Б., Дыминская Е.
Ю. и др. ; под ред. У.
Хелльманна, С. А.
Балашенко, Ю. В.
Белоусова.
Хмельницкий :
Хмельницкий
университет
управления и права,
2015. Глава 1,
параграфы 1.1, 1.3;
главы 3, 6. С. 16-28,
32-44, 104-140, 176217.
10. Вступ до
альтернативного
вирішення спорів :
навч. посіб. / Г. В.
Анікіна, Ю. В.
Білоусов, Н. Л.
Бондаренко-Зелінська
[та ін.] ; під ред. У.
Хелльманна, Н. Л.
БондаренкоЗелінської.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2017. 234 с.
11. Бліхар М. М.,
Омельчук О.М.,
Черняк О.Ю.
Міжнародне
економічне право.
Загальна частина :
підручник.
Хмельницький :
Видавництво ХУУП
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 212 с.
Навчально-методичні
матеріали:
Навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни
«Політико-правові
основи

функціонування ЄС»
для підготовки на
другому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
за спеціальністю 081
Право за напрямом
підготовки 08 Право /
[розроб.
О.Ю.Димінська] Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2018.
Методичні
рекомендації щодо
написання
магістерських робіт з
студентами
юридичного
факультету на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право та за
спеціальністю 262
Правоохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека.
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019.
Навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни «Правові
засади європейської
та євроатлантичної
інтеграції України»
для підготовки на
другому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
за спеціальністю 081
Право за напрямом
підготовки 08 Право /
[розроб. О.Ю.Черняк,
А.Ю.Кірик]
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020.
Навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни
«Міжнародно-правові
механізми захисту
прав людини» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
(денна форма
навчання) за
спеціальністю за
спеціальністю 262
Правохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека. / [розроб.
О.Ю.Черняк,

Р.Ю.Іванова]
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020.
Навчально-методичні
матеріали з
навчальної
дисципліни
«Міжнародно-правові
механізми захисту
прав людини» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
(заочна форма
навчання) за
спеціальністю за
спеціальністю 262
Правохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека. / [розроб.
О.Ю.Черняк,
Р.Ю.Іванова]
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020.
Інші показники
відповідності:
Наукове керівництво:
Весна Наталія
Олександрівна.
«Зміна та розірвання
договору як цивільне
правовідношення».
12.00.03 – цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право. Диплом
кандидата юридичних
наук. ДК 051688 від
23.04.2019 року
Викладач від
Університету TEMPUS
VI — проекту
міжнародної технічної
допомоги “Навчання
альтернативному
вирішенню спорів як
підхід до
забезпечення прав
людини (TRADIR)”
грудень 2013 —
листопад 2016, наказ
університету від
26.11.2014 р.
Виконавець проекту
від ХУУП імені
Леоніда Юзькова
Проєкт «Ініціатива
академічної
доброчесності та
якості освіти»
(Academic Integrity and
Quality Initiative –
Academic IQ)
(Американські Ради з
міжнародної освіти за
сприяння Посольства
США в Україні,
Міністерства освіти і
науки України та

Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти)
(листопад 2020червень 2022 року)
Член редакційної
колегії «Eurasian
academic research
journal». з січня 2019
року
(http://www.earj.org/w
pcontent/uploads/2019/
06/2018_31_EARJ.pdf
) по грудень 2019 року
(http://www.earj.org/w
pcontent/uploads/2019/
10/2019_35_EARJ.pdf)
Керівник відділу
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки та
спеціалізації фахівців
з ліцензованих
освітніх послуг
Хмельницького
університету
управління та права в
порядку суміщення
посад з 01.02.2016 р.
по 11.12.2016 р. (Наказ
№53-к від
28.01.2016р.). в.о.
завідувача кафедри
міжнародного та
європейського права з
13.12.2016 по
12.12.2016 р. (Наказ
№830к від 12.12.2016
р.). завідувач кафедри
міжнародного та
європейського права,
24.04.2017 р. – по цей
час. (Наказ №161-к від
24.04.2017 р.)
Участь в атестації
наукових кадрів як
офіційного опонента:
1. Спецрада
Д26.867.01 Інституту
законодавства
Верховної Ради
України. Яценко
Ніна Григорівна,
28.03.2014 р.
«Правовий статус суду
в цивільному
процесі»; 12.00.03.
2.Поплавська
Мирослава
Володимирівна,
31.03.2015 р. Спецрада
Д 26.867.01 в Інституті
законодавства
Верховної Ради
України. «Право
споживача на
інформацію про
продукцію за
законодавством
України та ЄС
(цивільно-правовий
аспект)»; 12.00.03.
3. Спеціалізована
вчена рада ДФ
58.082.007 у
Західноукраїнському
національному

13486

Підлісна
Тетяна
Віталіївна

Керівник
відділу,
доцент
кафедри
публічного
управління
та
адмініструв
ання,
кандидат
наук з
державного
управління,
Основне
місце
роботи

Факультет
управління та
економіки

Диплом
магістра,
Хмельницька
гуманітарнопедагогічна
академія, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
010102
Початкове
навчання,
Диплом
магістра,
Західноукраїнс
ький
національний
університет,
рік закінчення:
2020,
спеціальність:
281 Публічне
управління та
адмініструванн
я, Диплом
кандидата наук
ДK 008289,
виданий
26.09.2012
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Теорія
лідерства

університеті Стахира
Ганна Михайлівна,
18.12.2020 р.
«Цивільно-правове
регулювання обігу
цифрового контенту»;
081 Право
Учений секретар СВР
К.70.895.02 у
Хмельницькому
університеті імені
Леоніда Юзькова
(наказ МОН № 775 від
16.07.2018
р.)
Хмельницька

гуманітарнопедагогічна академія,
2008 р. Спеціальність
– початкове навчання,
кваліфікація – магістр
педагогічної освіти,
викладач педагогіки.
Диплом від
27.06.2008р. ХМ
№34707093.
Західноукраїнський
національний
університет 2020 р.
магістр за
спеціальністтю –
Публічне управління
та адміністрування.
Диплом від 31.12.2020
р. М20 №171668
Кандидат наук з
державного
управління, 2012 р.
Спеціальність
25.00.03 – державна
служба. Тема дис.:
«Лідерство в
державній службі
України: теоретичні
основи». Диплом від
26.09.12 р. ДК
№008289
Публікації:
1. Підлісна Т.В.
Сучасні сутнісні
трансформації
лідерства: досвід для
України.
Університетські
наукові записки 2015.
с.347-357
2. Підлісна Т.В.
Ризики в державноуправлінській
діяльності як
індикатори ступеня
розвитку
антикорупційного
законодавства.
Бюлетень моніторингу
законодавства
України. 2015. с.157189.
3. Словіцька Т.В.
Сутність феноменів
керівництва та
лідерства.
Університетські
наукові записки.
2009. № 3. С. 306-312.
4. Словіцька Т. В.
Керівництво та
лідерство як складові
управлінської
діяльності. Актуальні
проблеми державного
управління : зб. наук.

пр. К. : Вид-во НАДУ,
2010. № 1 (39). С. 5861.
5. Словіцька Т. В.
Лідерство –
керівництво на
державній службі:
сучасні підходи.
Суспільство. Держава.
Управління. Право.
2011. № 2. С. 170-180.
Підлісна Т.В. Староста
– герой нового
часу/Становлення
інституту старости:
перші практики:
Науково-практичний
посібник/Кол.ав.:
М.І.Баюк, М.І.Войт,
Т.В.Гаман, Т.В
Підлісна, С.В.
Яцквський /За аг.ред.
Баюка М.І.Хмельницький:ФОПС
ловіцький М.Я.-2018.240.-С.38-46
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судової практики
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дисципліни
«Адміністративне
процесуальне право»
для підготовки на
першому освітньому
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та адміністрування
галузі знань 28
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денною формою
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правовідносин з
державними
службовцями ”.
Доцент по кафедрі
теорії та історії
держави і права.
Атестат від 15.06.2006
р. 02ДЦ№ 013112.
Публікації:
1. Андрушко А.В.
Баланс інтересів:
експлікація поняття в
контексті трудового
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: збірник наукових
праць / за заг. ред. Ю.
В. Білоусова ; НДІ
приватного права і
підприємництва імені
академіка Ф. Г.
Бурчака НАПрН
України,
Хмельницький
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. Університетські
наукові записки.
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вдосконалення
чинного
законодавства і
захисту прав людини
в Україні»: збірник тез
(м. Хмельницький,
08.12.2017 р.). Хм.:
МАУП. 2017. С. 22-23.
10. Андрушко А.В.
Свобода під призмою
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спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною
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право; тема
дисертаційного
дослідження:
«Патронат як форма
влаштування дітейсиріт і дітей,
позбавлених
батьківського
піклування», захист
відбувся на засіданні
спеціалізованої вченої
ради К 70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права,
м. Хмельницький;
диплом видано в 2019
р.
5. Сидоренко Д.І.;
12.00.03 – цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право; тема
дисертаційного
дослідження:
«Недійсність шлюбу в
сімейному праві»,
захист відбувся на
засіданні
спеціалізованої вченої
ради К 70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права,
м. Хмельницький;
диплом видано в 2019
р.
Член спеціалізованої
вченої ради К
70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права
(2018 р. – 2019 р.).
Офіційний опонент:
Гаро Г.О., 12.00.03 –
цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право; тема
дисертаційного
дослідження:
«Шлюбний договір як
інститут сімейного
права України»,

захист відбувся на
засіданні
спеціалізованої вченої
ради Д 26.236.02 в
Інституті держави і
права імені В.М.
Корецького НАН
України, 25.04. 2012 р.
Ганкевич О.І. 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право; тема
дисертаційного
дослідження:
«Судочинство у
справах про визнання
батьківства,
материнства та його
оспорювання», захист
відбувся на засіданні
спеціалізованої вченої
ради у Д 26.500.01 у
Науково-дослідному
інституті приватного
права і
підприємництва імені
академіка Ф. Г.
Бурчака Національної
академії правових
наук України,
14.05.2015 р.
Русин О.Ю. 12.00.03 –
цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право; тема
дисертаційного
дослідження: «Судове
представництво в
цивільному
судочинстві України»,
захист відбувся на
засіданні
спеціалізованої вченої
ради К 20.051.14 у
Навчально-науковому
юридичному інституті
Державного вищого
навчального закладу
«Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника»,
10.03.2017 р.
Баб’юк М.П. 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право; тема
дисертаційного
дослідження: «Вищі
навчальні заклади як
учасники цивільних
правовідносин»,
захист відбувся на
засіданні
спеціалізованої вченої
ради Д 64.700.02 у
Харківському
національному
університеті
внутрішніх справ,
27.11.2017 р.
З 13.11.2013 р. по
21.08. 2019 р. – член
кваліфікаційної
палати

Кваліфікаційнодисциплінарної
комісії Хмельницької
області.
Адвокат (з 27.04.2005
р. по 21.08. 2019 р.).
Свідоцтво про право
на зайняття
адвокатською
діяльністю № 357 від
18.05.2005 р.,
виданого на підставі
рішення
Хмельницької
кваліфікаційнодисциплінарної
комісії адвокатури від
27.04.2005 р., № 32
362763

Бригінець
Професор,
Олександр
Основне
Олексійович місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Національний
університет
державної
податкової
служби
України, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
магістра,
Національний
університет
державної
податкової
служби
України, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
доктора наук
ДД 006578,
виданий
27.04.2017,
Диплом
кандидата наук
ДK 002848,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
042259,
виданий
25.04.2015
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Проблеми
фінансового
права

Національний
університет державної
податкової служби
України, 2008.
Спеціальність –
Правознавство,
кваліфікація – магістр
з права. Диплом КХ
№ 34912728.
Доктор юридичних
наук, 2017.
Спеціальність:
12.00.07 –
адміністративне право
і процес; фінансове
право; інформаційне
право. Тема дис.:
«Правове
забезпечення
фінансової безпеки
України». Диплом
доктора наук від
27.04.2017 р. ДД №
006578
Доцент кафедри
фінансового права.
Атестат доцента від
28.04.2015 р. 12ДЦ №
042259.
Публікації:
1. Oleksandr O.
Bryhinets, Ivo Svoboda,
Oksana R. Shevchuk,
Yevgen V.Kotukh,
Valentyna Yu. Radich.
Public value
management and new
public governance as
modern approaches to
the development of
public administration.
Revista San Gregorio.
SPECIAL EDITION2020.Núm. 42. (2020).
URL:
http://revista.sangregor
io.edu.ec/index.php/RE
VISTASANGREGORIO
/article/view/1568/20OLAKSANDR
2. Бригінець О.О.
Правове регулювання
фінансової безпеки
України: монографія /
О.О. Бригінець. –
Ірпінь: Університет
ДФС України, 2016. –
362 с.
3. Бригінець О.О
Адміністративне
забезпечення

співпраці з
міжнародними
фінансовими
організаціями.
Актуальні проблеми
права України та
Польщі: монографія /
Київський університет
права НАН України ;
за заг. ред. проф. Ю.Л.
Бошицького та проф.
А. Шміта. – Київ:
Талком, 2020. – 312 с.
С. 38-48.
4. Актуальні проблеми
права України та
Польщі: монографія /
Київський університет
права НАН України;
за заг. ред. проф. Ю.Л.
Бошицького та проф.
А. Шміта. Київ:
Талком, 2020. 312 с.
5. Правове
забезпечення
фінансової безпеки
України: монографія /
Білоус В.Т., Бригінець
О.О., Касьяненко Л.М.
та ін. Ірпінь:
Університет ДФС
України, 2020. 431 с.
6. Касьяненко Л. М.,
Аністратенко Ю. І.,
Баланюк Л. Л.,
Бригінець О. О.
Фінансове право (у
запитаннях і
відповідях):
навчальний посібник.
Ірпінь: Національний
університет ДПС
України, 2014. 318 с.
7. Білоус В. Т.,
Бригінець О. О.
Правове та
організаційне
забезпечення
здійснення
фінансових
розслідувань : курс
лекцій; Мін-во
доходів і зборів
України, Нац. ун-т
державної податкової
служби України.
Ірпінь, 2013. 156 с.
URL :
library.asta/edu/ua/
8. Бригінець О.О.
Правове регулювання
фінансової безпеки
України: монографія /
О.О. Бригінець. –
Ірпінь: Університет
ДФС України, 2016. –
362 с.
9. Бригінець О.О.
Адміністративне
забезпечення
співпраці з
міжнародними
фінансовими
організаціями.
Актуальні проблеми
права України та
Польщі: монографія /
Київський університет
права НАН України ;
за заг. ред. проф. Ю.Л.
Бошицького та проф.

А. Шміта. – Київ:
Талком, 2020. – 312 с.
С. 38-48.
10. Правове
забезпечення
фінансової безпеки
України: монографія /
Білоус В.Т., Бригінець
О.О., Касьяненко Л.М.
та ін. Ірпінь:
Університет ДФС
України, 2020. 431 с.
(прийнято до друку)
11. Біленчук П.Д.,
Кобилянський О.Л.,
Малій М.І.,
Перелигіна Р.В.,
Тарасевич Т.Ю. [та ін.]
Електронне
суспільство,
Електронне право,
Кібербезпека:
стратегія розвитку
інноваційної ери.
Монографія. За заг.
ред. П.Д. Біленчука і
Т.Ю. Тарасевич. Київ:
УкрДГРІ, 2020. 388 с.
С. 225-228.
12. Бригінець О.О.,
Гарбінська-Руденко
А.В., Субіна Т.В.
Банківське право.
Навч. посібник. За заг.
ред. Т.О. Мацелик.
Ірпінь: УДФСУ, 2020.
222 с.
13. Касьяненко Л.М.,
Цимбалюк А.В.,
Мельник О.П.,
Бригінець О.О.
Фінансове право (у
запитаннях та
відповідях):
навчальний посібник.
Ірпінь: Національний
університет ДПС
України, 2009. 300 с.
14. Касьяненко Л. М.,
Мельник О. П.,
Колесник К. О.,
Бригінець О. О.
Фінансове право:
практикум:
навчальний посібник.
Ірпінь: Національний
університет ДПС
України, 2010. 150 с.
15. Білоус В. Т.,
Бригінець О. О.
Правове та
організаційне
забезпечення
здійснення
фінансових
розслідувань: курс
лекцій. Мін-во доходів
і зборів України, Нац.
ун-т державної
податкової служби
України. Ірпінь, 2013.
156 с. URL :
library.asta/edu/ua/.
16. Касьяненко Л. М.,
Аністратенко Ю. І.,
Баланюк Л. Л.,
Бригінець О.О.
Фінансове право (у
запитаннях і
відповідях):
навчальний посібник.

Ірпінь: Національний
університет ДПС
України, 2014. 318 с.
17. Бригінець О.О.,
Гарбінська-Руденко
А.В., Субіна Т.В.
Банківське право.
Навч. посібник. За заг.
ред. Т.О. Мацелик.
Ірпінь: УДФСУ, 2020.
222 с.
18. Бригінець О. О.,
Сарана С. В. Податкові
режими в Україні в
умовах
глобалізаційних
процесів. The IX th
International scientific
and practical
conference « ACTUAL
ASPECTS OF
DEVELOPMENT IN
THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION »
(March 23-24, 2020).
Florence, Italy 2020. C.
158-162.
19. Бригінець О.О.
Монополістичні
об’єднання як загроза
економічній безпеці
держави Господарське
право та процес в
умовах трансформації
суспільних відносин:
матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції (в
авторській редакції),
(м. Кривий Ріг, 27
вересня 2018 року).
Кривий Ріг: ДЮІ МВС
України, 2018. С. 3941.
20. Бригінець О. О.
Роль Державної
фіскальної служби
україни у забезпеченні
фінансової безпеки
держави. Фінансова
безпека України на
сучасному етапі:
матеріали ІV
Міжнародної науковопрактичної
інтернетконференції,
м. Ірпінь, 28
листопада 2018 року.
Ірпінь: Університет
ДФС України, 2018. С.
41-45.
21. Бригінець О. О.
Правове забезпечення
зовнішньоекономічної
безпеки держави як
окремого елементу
економічної безпеки
держави. Правові
засоби забезпечення
та захисту прав
людини: вітчизняний
та зарубіжний досвід :
матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції, 18-19
листопада 2016 р.
Харків, 2016. С. 39-41.
22. Білоус В. Т.,
Бригінець О. О.

Сучасний стан
податкової безпеки
України. Управління
публічними
фінансами та
проблеми
забезпечення
національної
економічної безпеки:
збірник тез
Податкового конгресу
(м. Ірпінь, 12 грудня
2019 р.). Ірпінь:
Університет ДФС
України, 2019. 713 с.
(Серія «Податкова та
митна справа в
Україні». Т. 141. С. 316321.
Інші показники
відповідності:
Проведення занять
іноземною мовою:
1. 2017-2018
навчальний рік.
Університет
Державної фіскальної
служби України.
Навчально-науковий
інститут права.
Спеціальність
«Право». 4 курс.
Група ПБі-13-1.
Навчальна
дисципліна «Митне
право». Лекційні
заняття – 20 годин,
семінарські заняття 18 годин. Англійська
мова.
2. 2017-2018
навчальний рік.
Університет
Державної фіскальної
служби України.
Факультет
оподаткування.
Спеціальність «Митна
справа». 3 курс. Група
МСБі-14-2. Навчальна
дисципліна «Митне
право». Лекційні
заняття – 18 годин,
семінарські заняття –
20 годин. Англійська
мова.
3. 2013-2014
навчальний рік.
Національний
університет державної
податкової служби
України. Факультет
правоохоронної
діяльності.
Спеціальність 262
«Правоохоронна
діяльність». 3 курс.
Група ПМП37.
Навчальна
дисципліна «Митне
право». Лекційні
заняття – 16 годин,
семінарські заняття 16 годин. Англійська
мова.
4. 2013-2014
навчальний рік.
Національний
університет державної
податкової служби

України. Юридичний
факультет.
Спеціальність 081
«Право». 3 курс.
Група ПБ31.
Навчальна
дисципліна
«Банківське право».
Лекційні заняття – 30
годин, семінарські
заняття - 30 годин.
Англійська мова.
5. 2017-2018
навчальний рік.
Університет
Державної фіскальної
служби України.
Навчально-науковий
інститут права.
Спеціальність
«Право». 4 курс.
Група ПБі-13-1.
Навчальна
дисципліна «Митне
право». Лекційні
заняття – 20 годин,
семінарські заняття 18 годин. Англійська
мова.
6. 2017-2018
навчальний рік.
Університет
Державної фіскальної
служби України.
Факультет
оподаткування.
Спеціальність «Митна
справа». 3 курс. Група
МСБі-14. Навчальна
дисципліна «Митне
право». Лекційні
заняття – 18 годин,
семінарські заняття –
20 годин. Англійська
мова.
Член редакційної
колегії наукового
журналу «Ірпінський
юридичний часопис».
31.10.2017 –
09.01.2018 р.р. –
завідувач кафедри
публічно-правових
дисциплін
юридичного інституту
Київського
міжнародного
університету. Наказ
№230 від 31.10.2017 р.
19.02.2018 –
30.06.2018 р.р. –
завідувач кафедр
загальноюридичних
дисциплін,
правознавства
юридичного інституту
Приватного вищого
навчального закладу
«Фінансово-правовий
коледж». Наказ №0122/к від 19.02.2018 р.
Член спеціалізованої
вченої ради К
70.895.02
Хмельницького
університету
управління та права
імені Леоніда
Юзькова з 24.09.2020
р. Наказ Міністерства
освіти і науки України

від 24.09.2020 р. №
1188.
Член спеціалізованої
вченої ради Д
27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України з
24.05.2018 р. Наказ
Міністерства освіти і
науки України від
24.05.2018 р. № 527.
Член спеціалізованої
вченої ради К
26.004.16
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
України (період від
07.11.2018 р. до
04.03.2020 р.). Наказ
Міністерства освіти і
науки України від
07.11.2018 р. № 1218,
Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 04.03.2020 р. №
387.
Виступав офіційним
опонентом
дисертацій:
1) Проценка Андрія
Тарасовича на тему
«Правове
регулювання обігу
електронних грошей в
Україні» у
спеціалізованій вченій
раді Д 27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України 9
грудня 2016 р.;
2) Васьківської Ксенії
Миколаївни на тему
«Адміністративноправові засади
регулювання
пільгового житлового
кредитування молоді
в Україні» у
спеціалізованій вченій
раді Д 27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України 4
квітня 2018 р.;
3) Тарасенко Оксани
Вікторівни на тему
«Взаємодія між
правоохоронними та
контролюючими
органами України у
протидії фіктивному
підприємництву» у
спеціалізованій вченій
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р. № 242/ос-1; Наказ
№ 51/ос від 07.04.2017
р.)
Участь в атестації
наукових кадрів як
члена постійної
спеціалізованої вченої
ради Д 26.867.01
Інституту
законодавства
Верховної Ради
України
Участь в атестації
наукових працівників
як офіційного
опонента.
1. Смерницький Д.В.
Адміністративноправове регулювання
науково-технічної

діяльності в Україні.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
12.11.2020 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 27.855.02
Університету
державної фіскальної
служби України.
2. Кроленко Д.Ю.
Адміністративноправове забезпечення
управління проектами
регіонального
розвитку. Наукова
спеціальність 081
Право. 06.06.2020
року. Спеціалізована
вчена рада ДФ
64.700.007
Харківського
національного
університету
внутрішніх справ.
3. Бєлінгіо В.О.
Організаційно-правові
засади захисту прав
громадян суб'єктами
публічної
адміністрації. Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
22.09.2020 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.04
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
МОН України.
4. Кроленко Д.Ю.
Адміністративноправове забезпечення
управління проектами
регіонального
розвитку. Наукова
спеціальність 081
Право. 06.06.2020
року. Спеціалізована
вчена рада ДФ
64.700.007
Харківського
національного
університету
внутрішніх справ.
5. Мосейко А.Г.
Публічне
адміністрування у
сфері національної
безпеки України.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
фінансове право,
інформаційне право».
24.12.2019 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 17.051.07
Запорізького
національного
університету.
6. Подоляка С. А.

Адміністративноправове забезпечення
протидії корупції в
органах прокуратури в
Україні. Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
3 жовтня 2019 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.04 у
Київському
національному
університеті імені
Тараса Шевченка
7. Розгон О.Г.
Адміністративноправове регулювання
малої приватизації в
Україні. Наукова
спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
26.04.2019 року.
Університет митної
справи та фінансів.
8. Белей Є.Н.
Адміністративноправове забезпечення
діяльності публічної
адміністрації у сфері
охорони громадського
здоров’я. Наукова
спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
25.04.2019 року.
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка.
9. Лисенко С.О.
Адміністративноправові засади
інформаційної
безпеки
підприємництва.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
28.03.2019 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.142.02 ПрАТ
«Вищий навчальний
заклад
«Міжрегіональна
Академія управління
персоналом».
10. Миколенко О.М.
Функції
адміністративноделіктного права
(теоретико-правовий
аспект). Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
22.11.2018 року.

Спеціалізована вчена
рада 17.051.07
Запорізького
національного
університету.
11. Шульга Є.В.
Адміністративноделіктні відносини в
Україні в умовах
євроінтеграції.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
28.09.2018 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 08.727.02 в
Дніпропетровському
державному
університеті
внутрішніх справ МВС
України.
12. Бриль К.І.
Адміністративноправове забезпечення
децентралізації
державної влади в
Україні. Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
25.09.2017 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.142.02
Міжрегіональної
академії управління
персоналом.
13. Волік В.В.
Адміністративноправові засади
формування та
реалізації державної
політики в галузі
міського транспорту.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
29.05.2017 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 08.727.02
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ.
14. Легеза Є.О.
Концепція публічних
послуг:
адміністративноправовий аспект.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
20.05.2017 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 17.051.07
Запорізького
національного
університету.
15. Макушев П.В.
Державна виконавча
служба в Україні:

адміністративноправове дослідження.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
18.06.2017 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 17.051.07
Запорізького
національного
університету.
16. Ващенко Ю.В.
Державне
регулювання у сфері
енергетики України:
адміністративноправовий аспект.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
27.01.2016 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.04
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка.
17. Берднікова К.В.
Адміністративна
відповідальність за
порушення
встановлених заборон
та обмежень в сфері
запобігання корупції в
Україні. Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
29.02.2016 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.04
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка.
18. Буханевич О.М.
Теоретико-правові та
праксеологічні засади
надання
адміністративних
послуг в Україні.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
30.08.2016 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.867.01 в
Інституті
законодавства
Верховної Ради
України.
19. Тулі Хайдер
Абдулнабі Тулі.
Адміністративноправові засоби
боротьби з корупцією
в державних органах:
на прикладі України
та Іраку (порівняльноправове дослідження).

Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
18.12.2015 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.236.03 по
захисту дисертації на
здобуття наукового
ступеня доктора
юридичних наук в
Інституті держави і
права ім. В.М.
Корецького НАН
України.
20. Кальник В.В.
Адміністративне
провадження у
справах, пов’язаних з
порушенням
виборчих прав
громадян. Наукова
спеціальність 12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
30.04.2015 року.
Спеціалізована вчена
рада Д 26.142.02
Міжрегіональної
Академії управління
персоналом.
21. Лавриненко О.О.
Адміністративноправове регулювання
профілактичної
діяльності у сфері
охорони здоров’я.
Наукова спеціальність
12.00.07
«Адміністративне
право і процес;
фінансове право;
інформаційне право».
17.11.2015 року.
Спеціалізована вчена
рада К 26.062.16 у
Національному
авіаційному
університеті.
Громадська
організація «Академія
наук вищої школи
України», академік
Відділення права
Академік. Режим
доступу:
http://anvsu.org.ua/ak
ademiky/
Громадська
організація
"ПРАВНИЧІ
ІНІЦІАТИВИ"
14.03.2013 р. –
29.09.2016 р. –
проходив службу
безперервно в
Державній
кримінальновиконавчій службі
України 03 роки 06
місяців 15 днів;
20.04.2017 р. –
28.08.2017 р. –
заступник
генерального
директора, Державне
підприємство

«Головне управління
комплексного
обслуговування і
будівництва об’єктів
дипломатичної
служби»;
з 07.05.2019 р. по
теперішній час –
суддя Касаційного
адміністративного
суду у складі
Верховного Суду
97336

Костяшкін
Іван
Олександров
ич

Завідувач
кафедри
трудового,
земельного
та
господарсь
кого права,
доктор
юридичних
наук,
доцент,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Хмельницький
інститут
регіонального
управління та
права, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
доктора наук
ДД 006571,
виданий
27.04.2017,
Диплом
кандидата наук
XM 034640,
виданий
08.06.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
018100,
виданий
24.10.2007
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Механізм
реалізації
права
власності на
землю

Хмельницький
університет
управління та права,
2001 р. Спеціальність
– правознавство,
кваліфікація —
юрист.Диплом від
26.06.1999 р. ХМ
№11158640.
Доктор юридичних
наук, 2017 р.
Спеціальність
12.00.06 — земельне
право; аграрне право;
еклогічне право;
природоресурсне
право. Диплом
доктора наук від
27.05.2017 р. ДД №
006571. Тема дис.:
«Проблеми правового
забезпечення
соціальної функції
права власності на
землю в Україні».
Професор кафедри
трудового, земельного
та господарського
права. Атестат
професора від
09.02.2021 р., АП
№002583
Публікації:
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навчальної
дисципліни «Судова
експертологія» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 262
Правоохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека за денною
формою навчання.
Розроб. О.В. Кравчук.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. 23 с.
Схвалено методичною
радою університету.
Протокол № 4 від
19.12.2019 р.
2. Навчально-

методичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Застосування
криміналістичної
техніки при
проведенні слідчих
(розшукових) дій» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 262
Правоохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека за денною
формою навчання.
Розроб. О.В. Кравчук.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 29 с.
Схвалено методичною
радою університету.
Протокол № 7 від
25.05.2020 р.
3. Навчальнометодичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Управління
правоохоронною
діяльністю» для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 262
Правоохоронна
діяльність галузі
знань 26 Цивільна
безпека за денною
формою навчання.
Розроб. О.В. Кравчук.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 31 с.
Схвалено методичною
радою університету.
Протокол № 8 від
18.06.2020 р.
4. Робоча програма
навчальної
дисципліни
«Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності» для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Розроб. О.В.
Кравчук.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда

Юзькова, 2020. 16 с.
Затверджено
рішенням вченої ради
від 24.06.2020 р.
протокол № 10.
5. Навчальнометодичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності» для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання. Розроб.
О.В. Кравчук.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 20 с.
Схвалено методичною
радою університету
18.06.2020 р.
протокол № 8.
Інші показники
відповідності:
1. Участь у науковопедагогічному
стажуванні «Заклади
вищої освіти як
середовище
формування нового
покоління
правознавців» м.
Сандомир, Республіка
Польща, 11–15 червня
2018 р.
2. Участь у науковопедагогічному
стажуванні «Сучасні
підходи до організації
навчального процесу
для здобувачів
юридичної освіти» м.
Франкфурт-на-Одері,
Федеративна
республіка
Німеччина, 24 серпня
– 02 жовтня 2020 р.
(Сертифікат - № LSI –
24241 - VIA від
02.10.2020).
1. Свідоцтво про
реєстрацію
авторського права на
твір № 38947.
Навчальний посібник
«Сучасний тероризм:
світові, вітчизняні та
регіональні тенденції»
/ Біленчук П. Д. ,
Кравчук В. В., Кравчук
О. В. та ін. – Зареєстр.
30.06.2011.
2. Свідоцтво про
реєстрацію
авторського права на
твір № 38948.

Навчальний посібник
«Комп’ютерний
тероризм: практика
запобігання, протидії,
розслідування» /
Біленчук П. Д.,
Кравчук О. В.,
Кравчук В. В. та ін. –
Зареєстр. 30.06.2011.
3. Патент на корисну
модель № 134842
України. МПК F41F.
Пристрій для
проведення статичних
випробувань коротко
клинкової холодної
зброї / Ковальов К.М.,
Шаршонь М.Б.,
Олійник А.С., Ганзюк
А.Л., Кравчук О.В.,
Гордєєв А.І.,
Гороховський В.О. /
(Україна); – u 2018
12409; Заяв.
13.12.2018. Опубл.
10.06.2019, Бюл. №11.
– 9 с.
4. Патент на корисну
модель № 136843
України. МПК G05B
17/00. Спосіб
використання МБЛА
на підривних
майданчиках при
проведенні
експертних
експериментів під час
виконання судових
вибухово-технічних
експертиз / Кудінов
О.О., Ганзюк А.Л.,
Кравчук О.В. Гордєєв
А.І; – № u201902453;
заяв. 13.03.2019;
опубл. 10.09.2019,
Бюл. №17. – 4 с.
5. Патент на корисну
модель № 137151
України, МПК H01F
13/00. Пристрій для
магнітно-порошкової
дефектоскопії
номерних знаків
вузлів автомобільної
техніки /
Нарольський О.А.,
Сич Є.В., Ганзюк А.Л.,
Кравчук О.В., Гордєєв
А.І. (Україна); – u 2019
02452; Заяв.
13.03.2019. Опубл.
10.10.2019, Бюл. №19.
– 4 с.
6. Патент на корисну
модель № 138846
України, МПК Е03В
3/28. Пристрій для
магнітно-порошкової
дефектоскопії номерів
вогнепальної зброї /
Ковальов К.М.,
Ганзюк А.Л.,
Атаманчук В.М.,
Кравчук О.В.,
Шаршонь М.Б.,
Гордєєв А.І., Кравчук
В.В. (Україна); – u
2019 05707; Заяв.
27.05.2019. Опубл.
10.12.2019, Бюл. №23.
– 4 с.

7. Патент на корисну
модель № 140291
України, МПК С02F
9/00. Вібраційна
машина для
знезаражування води
та її очистки / Гордєєв
А.І., Ганзюк А.Л.,
Кравчук О.В., Кравчук
В.В. Нездоровін В.П.,
Костюк Н.О. – u 2019
08456; Заяв.
17.07.2019. Опубл.
10.02.2020, Бюл. №3.
– 4 с.
Заступник начальника
центру – начальник
відділу
криміналістичної
експертизи НДЕКЦ
при УМВСУ в
Хмельницькій області
з 01.04.2013 р. – до
06.11.2015 р. Наказ
УМВС України в
Хмельницькій області
від 05.04.2013 р. № 82
о/с
Заступник директора
центру – завідувач
відділу
криміналістичних
видів досліджень
Хмельницького
НДЕКЦ МВС з
07.11.2015 р. – до
теперішнього часу.
Наказ ДНДЕКЦ МВС
України від 07.11.2015
р. № 1 о/с
154477

Виговський
Леонід
Антонович

Завідувач
кафедри
філософії,
соціальногуманітарн
их наук та
фізичного
виховання,
Основне
місце
роботи

Факультет
управління та
економіки

Диплом
доктора наук
ДД 004581,
виданий
15.12.2005,
Диплом
кандидата наук
ФC 009883,
виданий
25.10.1989,
Атестат
доцента ДЦ
005066,
виданий
22.12.1993,
Атестат
професора
12ПP 004690,
виданий
22.12.2007

38

Методика
проведення
соціологічних
досліджень

Київський державний
університет ім. Т. Г.
Шевченка, 1980.
Спеціальність –
Філософія,
кваліфікація –
Філософ, викладач
філософських
дисциплін. Диплом
ЖВ – І № 045868.
Кандидат
філософських наук,
1989. Спеціальність:
09. 00. 11 –
релігієзнавство. Тема
дис.: «Роль наукового
світогляду у
формуванні духовних
потреб особистості».
Диплом від 25.10.1989
ФС № 009883 р.
Доктор філософських
наук, 2005.
Спеціальність 09. 00.
11 – релігієзнавство.
Тема дис.: «Релігія як
суспільно-функціонуючий
феномен». Диплом
доктора філософських
наук від 15.12.2005 р.
ДД № 004581
Професор по кафедрі
філософії та
політології, 2007.
Атестат професора від
22.02.2007 р. 12 ПР
№004690

Публікації:
Виговський Л.А.
Соціологічні
дослідження як засіб
маніпулювання
свідомістю виборців.
Збірник тез
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Статистичні методи
та інформаційні
технології аналізу
соціальноекономічного
розвитку».
Хмельницький, 2018.
С. 81-84.
Навчально-методичні
матеріали:
1. Виговський
Л.А.Навчальнометодичні матеріали з
навчальної
дисципліни
«Соціологія» для
підготовки фахівців на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 073
Менеджмент / 074
Публічне управління
та адміністрування
галузі знань 07
Управління та
адміністрування за
денною формою
навчання. Схвал. каф.
ФСГНФВ 28.02.2018,
прот. № 7, погодж.
метод. радою
09.03.2018, прот. № 8,
затв. прорект. з навч.
роб. 12.03.2018.
2. Виговський
Л.А.Робоча програма
навчальної
дисциплини
«Соціологія» для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 072
фінанси, банківська
справа та страхування
галузі знань 07
управління та
адміністрування.
Схвал. каф. ФСГНФВ
28.02.2018, прот. № 7,
погодж. метод. радою
09.03.2018, прот. № 8,
затв. прорект. з навч.
роб. 12.03.2018.
3. Виговський Л. А.
Методика проведення
соціологічних
досліджень: робоча
програма підготовки
на третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08

Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 10 с.
(Схвалено
методичною радою
університету
18.06.2020 р.
протокол № 8,
рішенням вченої ради
від 24.06.2020 р.
протокол № 10.)
4. Виговський Л. А.
Методика проведення
соціологічних
досліджень::
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 14 с.
(Схвалено
методичною радою
університету
18.06.2020 р.
протокол № 8,
рішенням вченої ради
від 24.06.2020 р.
протокол № 10.)
Інші показники
відповідності:
Член редакційної
колегії часопису
«Університетські
наукові записки».
Керівництво
студентською
науковою
проблемною групою
«Ноосфера».
Затверджено
протоколом засідання
кафедри 27серпня
2019 року № 1
Голова
Хмельницького
осередку Української
Асоціації
Релігієзнавців
(посвідчення № 32 від
06.12.2012 р.).
Членом EASR
(Європейської
асоціації дослідників
релігії.
(https://www.iahrweb.
org/members.php
Ukraine: UARR
(Ukrayins’kaAsotsiatsiy
aReligiyeznavtsiv)
(UkrainianAssociationo
fResearchersofReligion)
Website: https://ureonline.info/aboutuar/).

Почесний науковий
співробітник
Відділення
релігієзнавства
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди
НАН України
(Рішення Вченої ради
Відділення
релігієзнавства
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди
НАН України,
протокол № 21 від 23
грудня 2011 року)
47011

Нагорна
Ольга
Олександрів
на

Завідувач
кафедри,
кандидат
філологічн
их наук,
доцент,
Основне
місце
роботи

Факультет
управління та
економіки

Диплом
магістра,
Національний
педагогічний
університет
імені М.П.
Драгоманова,
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
030502 Мова
та література
(англійська),
Диплом
кандидата наук
ДK 053604,
виданий
08.07.2009,
Атестат
доцента 12ДЦ
025662,
виданий
01.07.2011
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Академічне
письмо
іноземною
мовою

Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова, магістр
(2003) спеціальність
030502 Мова та
література
(англійська).
Диплом філологічних
наук (2009). «Теорія і
практика професійної
підготовки магістрів
міжнародного
арбітражу в
університетах Великої
Британії» 13.00.04 –
теорія і методика
професійної освіти (19
лютого 2021 р.)
доцент кафедри
мовознавства (2011)
Публікації
1. Нагорна, О. О.
Професійна
підготовка магістрів
міжнародного
арбітражу в
університетах Великої
Британії: теорія і
практика: монографія.
Хмельницький:
Термінова поліграфія,
2020. 402 с.
2. Mozolev, O.,
Kravchuk, L.,
Ostrovska, N., Nahorna,
О., Polishchuk, О., &
Khmara, М. (2020).
Checking the
effectiveness of the
method of conducting
physical education
classes with 17-19 -yearold female students of
special medical group.
Journal of Physical
Education and Sport,
Vol 20 Issue 2, Art #
124 pp. 870. – 876
DOI:10.7752/jpes.2020.
02124
3. Нагорна, О. О.
Загальна
характеристика
магістерської
програми за
спеціалізаціями
«Судовий розгляд
цивільних справ та
вирішення спорів» та
«Вирішення спорів» у
школі права
Лондонського
університету Сіті.

Науковий вісник
Ужгородського
університету. 2018. №
2 (43). С. 187–192 (3
міжнар. наук. бази).
4. Нагорна, О. О.
Регулювання
юридичної освіти в
рамках магістерського
рівня в університетах
Великої Британії.
Освітній простір
України. 2019. № 16.
С. 30–37 (8 міжнар.
наук. баз).
5. Нагорна, О. О.
Сучасний стан
професійної
підготовки фахівців з
міжнародного
арбітражу в
університетах
України. Молодь і
ринок. 2019. № 12
(179). С. 116–122 (4
міжнар. наук. бази).
6. Nahorna, Оlha.
Hallmarks of LLM in
Comparative and
International Dispute
Resolution at Queen
Mary University of
London. Науковий
вісник Ужгородського
університету. 2018. №
1 (42). С. 155–159 (3
міжнар. наук. бази).
7. Nahorna, O. O. Open
Book Exam as
Assessment Method at
Master Degree
Programmes in
International
Arbitration and
Alternative Dispute
Resolution: Foreign
Experience.
Comparative
Professional Pedagogy.
2018. № 8 (4).С. 26–30
(25 міжнар. наук. баз).
8. Nahorna, O. Master
Degree Programmes in
the UK: a Challenge or
Stimulation. Lodging
the Theory in Social
Practice. 2018. Р. 161–
169. (2 міжнар. наук.
бази).
9. Нагорна, О. О.
Digital Competence as a
Precondition for
Effective Education and
Training Practices of
Master Degree Students
in International
Arbitration. Наукова
діяльність як шлях
формування
професійних
компетентностей
майбутнього фахівця:
матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф.
Суми: ФЛП Цёма С.П.,
2017. С. 52–53.
10. Нагорна, О. О.
Кадровий потенціал
як основа успішного
функціонування
магістерських

програм з
міжнародного
арбітражу. Психологія
та педагогіка в системі
сучасного
гуманітарного знання
ХХІ століття:
матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф.
Харків:
Східноукраїнська
організація «Центр
педагогічних
досліджень», 2017. С.
67–68.
11. Нагорна, О. О.
Dissertation as an
Assessment Method at
Master Programmes in
International
Arbitration and
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здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 31 с.
Інші показники
відповідності
Член журі конкурсу
«Мала академія наук
України», секція
«Мовознавство»
(2018, 2019рр.) Наказ
Департаменту освіти і
науки Хмельницької
облдержадміністрації
від 14.01.2016 № 18-од
«Про затвердження
складу журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
учнів членів
Хмельницького
територіального
відділення Малої
академії наук
України»
Підготовка студентки

2-го курсу Дисої К.,
яка зайняла ІІІ місце у
ХІ Міжнародному
мовно-літературному
конкурсі учнівської та
студентської молоді
імені Тараса
Григоровича
Шевченка (2021 р.).
Член журі Малої
академії наук Наказ
Департаменту освіти і
науки Хмельницької
облдержадміністрації
від 14.01.2016 № 18-од
«Про затвердження
складу журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
учнів-членів
Хмельницького
територіального
відділення Малої
академії наук
України»
Член журі XVIII
Міжнародного
конкурсу ім. П.Яцика
(ІІ етап), 2018р. Член
журі XVIII
Міжнародного
конкурсу ім. П.Яцика
(І етап), 2019р.
12363

Анікіна
Галина
Володимирів
на

Доцент
кафедри
цивільного
права та
процесу,,
кандидат
юридичних
наук,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 025136,
виданий
22.12.2014
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Академічна
доброчесність
та захист права
інтелектуально
ї власності

Тернопільський
державний
економічний
університет, 2006 р.,
спеціальність
«Правознавство»,
кваліфікація юрист.
Диплом від 3 липня
2006 року ТЕ
№30356297
Кандидат юридичних
наук, 2014 р.
Спеціальність 12.00.03
– цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право. Тема дис.:
«Цивільно- правове
регулювання
відносин, пов’язаних
зі смертю фізичної
особи» Диплом від
22.12.2014 р. ДК №
025136
Доцент кафедри
цивільного права та
процесу. Атестат
доцента АД № 006129
від 26.11.2020 р.
Наукові публікації
1. Blikhar M., Vatras V.,
Melnychenko B., Podra
O., Providing of
innovative development
of Ukraine: economic
and legal aspects.
Financial and credit
activity: problems of
theory and practice.
2020. № 25. Р.412-423.
URL:
http://fkd.org.ua/articl
e/view/20709

2. Омельчук О. М.,
Анікіна Г.В. Захист
права на честь та
гідність фізичної
особи, порушених у
мережі «інтернет».
Соціально-правові
студії. 2020. Випуск 1
(7). С. 54-63.
3. Анікіна Г. В.
Особливості
виконання судових
рішень щодо захисту
прав інтелектуальної
власності. Проблеми
теорії і практики
виконання рішень
судів та інших органів
: зб. наук. пр. / за ред.
Ю. В. Білоусова.
Хмельницький : ФОП
Мельник А. А., 2019.
C. 170-173.
4. Анікіна Г. В. Вплив
угоди Тріпс на
українське
законодавство в сфері
захисту прав
інтелектуальної
власності. Збірник тез
круглого столу
«Актуальні питання
охорони та захисту
прав інтелектуальної
власності на митному
кордоні України» (м.
Хмельницький, 25
березня 2016 року).
Хмельницький:
Державний науководослідний інститут
митної справи, 2016.
C. 7-9.
5. Анікіна Г. В.
Правова охорона
географічних
зазначень в Україні та
зарубіжних країнах :
збірник тез
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Конституційні
цінності: правова
природа та практика
реалізації» (м.
Хмельницький, 17
травня 2019 року). [у
2-х част.]. Частина 1.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. С. 3437.
6. Анікіна Г. В. Образ
фізичної особи як
частина бренду.
Актуальні проблеми
юридичної науки :
збірник тез
Міжнародної наукової
конференції
«Вісімнадцяті осінні
юридичні читання»
(м. Хмельницький, 25
жовтня 2019 року).
Хмельницький :
Хмельницький
університет

управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2019. C. 238241.
7. Анікіна Г. В Захист
особистих немайнових
прав фізичної особи,
порушених в
інтернеті. Матеріали
ХХІV щорічної звітної
наукової конференції
науково-педагогічних
працівників,
докторантів та
аспірантів
«Управлінські та
правові засади
забезпечення
розвитку України як
європейської
держави» (м.
Хмельницький, 27-30
квітня 2020 р.) URL:
http://univer.km.ua/pa
ge.php?pid=175.
Навчально-методичні
праці
1. Академічна
доброчесність та
захист права
інтелектуальної
власності : робоча
програма підготовки
на третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право / уклад. Г. В.
Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 13 с.
2. Академічна
доброчесність та
захист права
інтелектуальної
власності: навчальнометодичні матеріали
для підготовки на
третьому освітньому
рівні здобувачів
освітньо-наукового
ступеня доктора
філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право / уклад. Г. В.
Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 32 с.
3. Робоча програма з
навчальної
дисципліни «Право
інтелектуальної
власності» для
підготовки фахівців на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
за спеціальністю за

спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною
формою навчання /
уклад. Г. В. Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2018. 26 с.
4. Право
інтелектуальної
власності: програма
для підготовки
фахівців освітнього
рівня Магістр за
спеціальністю
8.03040101
Правознавство галузі
знань 0304 Право /
уклад. Г. В. Анікіна.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2015. 17 с.
5. Анікіна Г. В. Право
інтелектуальної
власності: робоча
програма для
підготовки здобувачів
вищої освіти освітньокваліфікаційного
рівня спеціаліст за
спеціальністю 081
право галузі знань 08
Право / уклад. Г. В.
Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2016. 22 с.
6. Анікіна Г. В. Право
інтелектуальної
власності: робоча
програма для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
право галузі знань 08
Право / уклад. Г. В.
Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2016. 12 с.
7. Анікіна Г. В. Право
інтелектуальної
власності: методичні
рекомендації до
семінарських занять
та самостійної роботи
студентів для
підготовки фахівців
освітнього рівня
Магістр за
спеціальністю
8.03040101
Правознавство галузі
знань 0304 Право за
заочною форою
навчання / уклад. Г. В.
Анікіна.

Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2015. 35 с.
8. Анікіна Г. В. Право
інтелектуальної
власності: Робоча
програма з навчальної
дисципліни для
підготовки фахівців на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
за спеціальністю за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною
формою навчання /
уклад. Г. В. Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2018. 26 с.
9. Анікіна Г. В. Право
інтелектуальної
власності: навчальнометодичні матеріали
для підготовки
фахівців на першому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня магістр
за спеціальністю 081
Право галузі знань
081 Право за денною
формою навчання /
уклад. Г. В. Анікіна.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2018. 41 с.
Інші показники
відповідності
Офіційний опонент по
дисертації Семенюка
Олександра
Сергійовича на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук на
тему: «Складні об'єкти
права інтелектуальної
власності» (СВР К
70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права
імені Леоніда
Юзькова)
Міжнародне науковопедагогічне
стажування у період із
28.10.2019 року по
06.12.2019 року в
Європейському
університеті Віадріна у
Франкфурті-на-Одері
(Федеративна
Республіка
Німеччина) на тему:
Організація
навчального процесу
для здобувачів
юридичної освіти,
інноваційні методи

навчання у закладах
вищої освіти України
та ЄС. За фахом
«Юридичні науки» в
обсязі 6 кредитів (180
годин)
Голова Наукового
товариства студентів,
аспірантів,
докторантів та
молодих вчених
Хмельницького
університету
управління та права
імені Леоніда
Юзькова
Керівництво постійно
діючим студентським
науковим гуртком
«Міжнародник»
Членкиня ГО “Союз
юристів України”
218510

Гарієвська
Мирослава
Богданівна

Доцент
кафедри
цивільного
права та
процесу,
кандидат
юридичних
наук,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
спеціаліста,
Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 042490,
виданий
26.06.2017
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Теоретичні
засади
правового
регулювання
цивільних
відносин

Хмельницький
університет
управління та права,
2007 р. Спеціальність
– правознавство,
кваліфікація – юрист.
Кандидат юридичних
наук, 2017 р.
Спеціальність 12.00.03
— цивільне право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне приватне
право. Тема дис.:
“Дискреційні
повноваження суду
при розгляді
цивільних справ у суді
першої інстанції”.
Доцент кафедри
цивільного права та
процесу, 2021 р.
Публікації:
1. Bilousov, Y.V.,
Hariievska, M.B.,
Bondarenko-Zelinska,
N.L., Trach, O.M.,
Chudyk-Bilousova, N.I.
Digitalization of civil
justice in Ukraine .
AsiaLifeSciences. Issue
22 (1), July 2020, Pages
209-226.
2. Гарієвська М. Б.
Окрема ухвала в
цивільному процесі:
проблемні питання.
Приватне право і
підприємництво. Вип.
15, 2016 р. К. : НДІ
прив. права і
підприємн. НАПрН
України, 2016. С. 34–
37.
3. Гарієвська М.Б.
Окремі аспекти
відводу судді у
цивільному процесі.
Приватне право і
підприємництво. Вип.
17, 2017 р. К. : НДІ
прив. права і
підприємн. НАПрН
України, 2017. С.56-60
.
4. Гарієвська М. Б. До
питання обсягу

дискреційних
повноважень суду в
цивільному процесі.
Університетські
наукові записки. 2017.
№ 3 (63). C. 117-129.
5. Гарієвська М.Б.
Забезпечення
майнових інтересів
учасників справи у
цивільному процесі:
порівняльноправовий аспект.
Університетські
наукові записки. 2018.
№ 3 (67). С.93-101.
6. Гарієвська М. Б.
Судовий збір у
контексті доступу до
правосуддя:
порівняльноправовий аспект.
Університетські
наукові записки, 2019,
Том 18, No 3 (71), С.
204-211.
7. Гарієвська М. Б.
Дискреційні
повноваження суду в
цивільному процесі
(на прикладі
забезпечення позову).
Актуальні питання
правового
регулювання
особистих немайнових
та майнових відносин
у контексті
приведення
законодавства
України до
європейських
стандартів : монограф.
/ за ред. С. Д. Гринько.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права,
2016. С. 306–322.
8. Гарієвська М. Б.
Участь старости у
нотаріальних
відносинах. Настільна
книга старости
об’єднаної
територіальної
громади. Х., 2018.
С.226-234.
Навчально-методичні
матеріали:
1. Нотаріат:
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на другому
освітньому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
магістра за
спеціальністю 081
право галузі знань 08
Право за денною
формою навчання. /
розр. М. Б. Гарієвська.
Хмельницький :
Хмельницькийуніверс
итетуправління та
права, 2018. 27 с.
2. Цивільне
процесуальне право:
навчально-методичні

матеріали для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за заочною
формою навчання /
розр. Ю.В. Білоусов,
Н.Л. БондаренкоЗелінська, О. М. Трач,
С. О. Якимчук, М. Б.
Гарієвська.
Хмельницький
:Хмельницький
університет
управління та права.
2019. 142 с.
3. Основи юридичної
клінічної практики:
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на
першому освітньому
рівні здобувачів вищої
освіти ступеня
бакалавра за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною
формою навчання /
розр. М. Б. Гарієвська,
А. Ю. Кірик.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова. 2020. 30 с.
4. Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин :
робоча програма для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право / розр. М. Б.
Гарієвська.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 30с.
5. Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин :
навчально-методичні
матеріали для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право за денною та
заочною формами
навчання / розр. М. Б.
Гарієвська.
Хмельницький :

Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 49 с.
Інші показники
відповідності:
Керівництво постійно
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«Veritas»
Наукове
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територіального
управління юстиції у
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період з 11 травня по
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Диплом
спеціаліста,
Хмельницький
інститут
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Потсдамському
університеті в м.
Потсдам (Німеччина)
1. Офіційний опонент
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2. Офіційний опонент
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України», 12.00.03
Спеціалізована вчена
рада Д 26.001.06
Київського
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по дисертації
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України», 12.00.03
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вченої ради К
70.895.02 у
Хмельницькому
університеті
управління та права (з
2018 р. - заступник
голови; з 24.09.2020
р. – голова, по
теперішній час).
Член редакційної
колегії наукового
фахового видання
України
«Університетські
наукові записки» з
2003 р.
Відповідальний
виконавець наукової
теми цивільного права
та процесу
Хмельницького
університету
управління та права
імені Леоніда
Юзькова на 2013–2017
роки «Удосконалення
механізму правового
регулювання
особистих немайнових
та майнових відносин

у контексті
приведення
законодавства
України до
європейських
стандартів» та 20172023 роки «Актуальні
питання правового
регулювання
особистих немайнових
та майнових відносин
у контексті
приведення
законодавства
України до
європейських
стандартів»
(державний
реєстраційний номер
0117U000105).
Керівництво
учнівською науковою
роботою: Ватрас
Ярослав
Володимирович,
зайняв перше місце на
конкурсі-захисті
науководослідницьких робіт
учнів - членів
Національного центру
«Мала академія наук
України» (17 квітня
2021 року).
Член ГО «Ліга
професорів права,
докторів юридичних
наук та докторів
філософії у сфері
права» (ГО «Ліга
професорів права»).
ЄДРПОУ 40333592 (з
02.02.2016 р. по даний
час)
279598

Михайлова
Ірина
Юріївна

Професор
кафедри
трудового,
земельного
та
господарсь
кого права,
кандидат
юридичних
наук,
доцент,
Основне
місце
роботи

Юридичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Хмельницький
університет
управління та
права, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 007580,
виданий
26.09.2012,
Атестат
доцента 12ДЦ
043543,
виданий
30.06.2015
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Доктрина
соціального
права

Хмельницький
університет
управління та права,
2008 р. Спеціальність
– правознавство,
кваліфікація – юрист.
Кандидат юридичних
наук, 2012 р.
Спеціальність 12.00.05
– трудове право,
право соціального
забезпечення. Диплом
від 26.09.2012 р. ДК
№ 007580. Тема дис.:
“Правове
регулювання
пенсійного
забезпечення за віком
у солідарній пенсійній
системі України”.
Доцент по кафедрі
трудового, земельного
та господарського
права. Атестат від 30
червня 2015 року 12
ДЦ № 043543.
Публікації:
1. Михайлова І. Ю.
Проблеми
забезпечення
соціальної
справедливості в
солідарній пенсійній
системі України //
Журнал
східноєвропейського

права. № 13. 2015.
С.109-114.
2. Михайлова І. Ю.
Пенсійне
забезпечення за віком
у радянський період
// Науковий вісник
Херсонського
державного
університету. Серія
«Юридичні науки».
№ 1. 2015. С.98-112.
3. Михайлова І. Ю.
Поняття та умови
пільгового пенсійного
забезпечення //
Університетські
наукові записки. 2016.
№ 3. С. 257-264.
4. Михайлова І. Ю.
Розвиток пенсійного
забезпечення в
Україні в період
становлення
радянської влади :
критичний аналіз //
Держава і право.
Збірник наукових
праць. Серія
Юридичні науки.
Випуск 74 / Ін-т
держави і права ім.
В.М. Корецького.
Київ: Вид-во
«Юридична думка»,
2016. С. 326-336.
5. Михайлова І. Ю.
Розвиток пенсійного
законодавства в СРСР
у післявоєнний період
// Університетські
наукові записки. 2017.
№ 3. С. 193-203.
6. Михайлова І. Ю.
Правове регулювання
відносин в галузі
пенсійного
забезпечення між
Україною та
Республікою Білорусь
// Eurasian Academic
Research Journal.
2017. № 11. С.57-64.
7. Михайлова І. Ю.
Накопичувальна
система
загальнообов'язкового
державного
пенсійного
страхування :
перспективи
запровадження в
умовах сьогодення //
Eurasian Academic
Research Journal.
2017. № 12. С.72-79.
8. Михайлова І. Ю.
Добровільна участь в
системі
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування //
Університетські
наукові записки. 2018.
№ 3-4. С. 191-200.
1. Михайлова І.Ю.
Пенсійне
забезпечення в
Україні та Білорусі:
історія становлення і

перспективи
розвитку: монографія
/ за ред. Михайла
Шумила, Ірини
Комоцької. Київ:
Ніка-Центр, 2018. 516
с.
2. Михайлова І.Ю.
Соціальне та пенсійне
забезпечення стрости.
Соціально-правові та
трудові гарантії
діяльності старости //
Настільна книга
старости об’єднаної
територіальної
громади.,
Хмельницький,2018
3. Правове
регулювання
пенсійного
забезпечення за віком
у солідарній пенсійній
системі України:
[монограф.] / І. Ю.
Михайлова; наук. ред.
Н.М. Хуторян.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права.
2013. 188 c.
Навчально-методичні
матеріали:
Історія соціального
забезпечення:
навчально-методичні
матеріали навчальної
дисципліни для
підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня
бакалавр за
спеціальністю 232
Соціальне
забезпечення; галузі
знань 23 Соціальна
робота.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2018 18 с.
Вступ до спеціальності
та основи наукових
досліджень:
навчально-методичні
матеріали навчальної
дисципліни для
підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня
бакалавр за
спеціальністю 232
Соціальне
забезпечення; галузі
знань 23 Соціальна
робота.
Хмельницький:
Хмельницький
університет
управління та права,
2018 17 с.
Право соціального
забезпечення:
навчально-методичні
матеріали навчальної
дисципліни для
підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня
бакалавр за
спеціальністю 081

Право; галузі знань 08
Право.
Хмельницький, 2019
37 с. 9
Доктрина соціального
права: робоча
програма для
підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право. Хмельницький
: Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 19 с.
Доктрина соціального
права: навчальнометодичні матеріали
для підготовки на
третьому освітньонауковому рівні
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 081
Право галузі знань 08
Право для денної та
заочної форм
навчання.
Хмельницький :
Хмельницький
університет
управління та права
імені Леоніда
Юзькова, 2020. 33 с.


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

РН-16.
Використовувати
знання та вміння
для прийняття
рішень в юридичній
справі,
формулювати
правову позицію у
тексті різних
правових
документів, у
тому числі
процесуальних

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)
Тлумачення
нормативно-правових
актів

Методи навчання

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Форми та методи
оцінювання

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль

проводиться у формі усного
екзамену
Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у

формі усного екзамену
Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних

завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль

РН-9.
Демонструвати
знання та
розуміння сучасних
актуальних
питань, історії
розвитку,
закономірностей,
проблем та
тенденцій
правового
регулювання
суспільних відносин
у різних галузях

графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

проводиться у формі усного
заліку

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Тлумачення
нормативно-правових
актів

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного

екзамену
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного

виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий

семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Філософія права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; методи імітаційного
навчання; методи
проблемного навчання;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми теорії
держави і права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

РН-10. Ефективно
працювати з
джерелами
національного та
міжнародного
права, виявляти
колізії, прогалини,
інші недоліки
правового
регулювання

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі

слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Філософія права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; методи імітаційного
навчання; методи
проблемного навчання;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми теорії
держави і права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої

обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку
Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Методика роботи з
науковою
інформацією

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
створення проблемних
ситуацій, видача
випереджальних завдань до
лекції, слайдова
презентація, експресопитування, діалог,
дискусія, методи активного
слухання та методи
зворотного зв’язку. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань та
кейсів із застосуванням
сучасних інформаційних
технологій; аналіз джерел
національного та
міжнародного права з
урахуванням їх юридичної
сили; моделювання
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
методи активного слухання,
диференціації та методи
рефлексії

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або електронне (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або електронне
(у тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
практичних завдань із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; обговорення
змодельованої частини
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
захист підготовленої
презентації; обговорення
виявлених колізії,
прогалини, інших недоліків
правового регулювання у
джерелах національного та
міжнародного права.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі заліку із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі

слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Інформаційні
технології в наукових
дослідженнях

На лабораторних заняттях
застосовуються: виконання
завдань за допомогою
комп’ютерної техніки у
відповідності до тематики
заняття; дискусійне
обговорення проблемних
питань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах:
перевірки завдань, які були
виконані аспірантом за
допомогою комп’ютерної
техніки на занятті; усне або
письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої теми;
виконання практичних
завдань; складання окремих
видів документів за
індивідуальними
ситуаційними завданнями.
Підсумковий контроль з
навчальної дисципліни
проводиться у формі заліку

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за

ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у

РН-12.
Використовувати
знання та уміння
для надання
кваліфікованих
юридичних
висновків і
консультацій з
правових питань у
різних сферах
юридичної
діяльності

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

формі усного екзамену
Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Тлумачення
нормативно-правових
актів

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у

проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування

семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Порівняльне
ситуаційних завдань;
адміністративне право складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення Поточний
контроль може проводитися
у формах: усне або письмове
(у тому числі тестове) бліцопитування здобувачів щодо
засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних

контрольних робіт у формі
тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів

окремих процесуальних
документів

РН-8.
Демонструвати
розуміння
теоретичних
основ, термінології
та практики
професійної
діяльності в галузі
права

за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення

вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування

семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену
Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт

застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Філософія права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; методи імітаційного
навчання; методи
проблемного навчання;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми теорії
держави і права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт

завдань

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Тлумачення
нормативно-правових

Під час лекцій
застосовуються усний

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне

РН-13. Аналізувати
зміст проектів
нормативноправових актів,
здійснювати їх
науково-правову
експертизу,
надавати
рекомендації щодо
їх удосконалення

актів

виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт

завдань

у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт

процесуальних документів

у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Юридична техніка

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування

РН-14. Самостійно
або у групі
науковопедагогічних
працівників
розробляти
проекти
нормативноправових актів

дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Юридична техніка

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий

Джерела сімейного
права

контроль проводиться у
формі усного екзамену
Під час лекцій
Поточний контроль
застосовуються:
проводиться у формах: усне
традиційний усний виклад
або письмове (у тому числі
змісту теми в аудиторії або в тестове) бліц-опитування
режимі онлайнздобувачів щодо засвоєння
конференції; навчальний
матеріалу попередньої
контент (конспекти лекцій); лекції; усне або письмове (у
презентація. На
тому числі тестове)
семінарських
опитування на семінарських
застосовуються: усне
заняттях; виконання робіт у
обговорення дискусійних та формі тестування, таблиць,
проблемних питань;
схем; оприлюднення
вирішення ситуаційних
результатів індивідуальної
завдань; аналіз
самостійної та/або
індивідуальних завдань та
позааудиторної роботи;
результатів позаудиторного захист підготовленого
навчання; складання
публічного виступу.
окремих видів документів
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти

заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне

РН-11. Тлумачити
нормативноправові акти,
оцінювати судову
практику та
правильно
застосовувати їх
при вчиненні різних
правових дій

виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Філософія права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; методи імітаційного
навчання; методи
проблемного навчання;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Проблеми теорії
держави і права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та

ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про

виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Тлумачення
нормативно-правових
актів

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина
адміністративного
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих

процесуальних документів

РН-7. Викладати
юридичні навчальні
дисципліни,
зрозуміло
доносити
інформацію до
підготовленої або
непідготовленої
аудиторії

контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Оцінювання результатів
проходження практики
керівником від бази
практики, керівником від
університету, оцінювання
захисту звіту з практики
комісією

Педагогічна практика

Практичний, наочний,
імітаційний методи,
рольовий тренінг

Теорія аргументації

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Теорія лідерства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Культура мовлення
науковця

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, ситуаційні завдання,
побудова логічних схем,
розрахункові вправи,
редагування фахових
текстів, публічні виступи,
роздатковий матеріал

Поточний контроль знань
аспірантів з навчальної
дисципліни проводиться у
формах: усне опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
робота із словниками;
опрацювання фахової
термінології; робота із
фаховими науковими
текстами: редагування,
коректування
словосполучень, речень,
текстів; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

РН-15.
Демонструвати
уміння
формулювання
власної цілісної,
логічної й
обґрунтованої
позиції щодо
правової проблеми,
відстоювати і
захищати її перед
підготовленою
аудиторією

Психологія та
педагогіка в освітньонауковій діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Психологія
спілкування

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Практична риторика

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми (в т. ч. із
застосуванням дистанційних
технологій), слайдова
презентація,
відеопрезентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; публічний
виступ. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі заліку

Проблеми
кримінології

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Актуальні проблеми
Під час лекцій
інформаційного права застосовуються усний

Поточний контроль
проводиться у формах: усне

виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; розв’язування
творчих завдань,
проведення аналітичних
досліджень, складання
графічних схем, таблиць,
діаграм, тощо

або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, експрес–опитування
на лекціях; усне або
письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Правові механізми
реалізації державної
екологічної політики

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
перегляд відеороликів. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у т.ч. тестове)
бліц-опитування здобувачів
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у т.ч. тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання індивідуального
завдання; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Медіація в юридичній
практиці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів.

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Організаційні та
правові засади
підготовки і захисту
дисертації

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Практична риторика

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми (в т. ч. із
застосуванням дистанційних
технологій), слайдова
презентація,

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої

відеопрезентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; публічний
виступ. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі заліку

Теорія аргументації

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Теоретичні засади
колізійного
регулювання
міжнародних
приватно-правових
відносин

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Проблеми теорії
держави і права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Філософсько-правові
проблеми юридичної
відповідальності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного

Тлумачення
нормативно-правових
актів

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань, складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену
Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Методологія наукових Під час лекцій
досліджень у галузі
застосовуються традиційний
права
усний виклад змісту теми;
слайдова презентація;
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Філософія права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; методи імітаційного
навчання; методи
проблемного навчання;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теоретичні засади
правового
регулювання
цивільних відносин

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських та практичних
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань; складання окремих
видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за

ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену
Джерела сімейного
права

Під час лекцій
застосовуються:
традиційний усний виклад
змісту теми в аудиторії або в
режимі онлайнконференції; навчальний
контент (конспекти лекцій);
презентація. На
семінарських
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Кримінальне право в
сучасному вимірі

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Теорія та практика
кримінального
судочинства

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Проблеми
криміналістики та
судово-експертної
діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
складання та розгляд
окремих процесуальних
документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Сучасна доктрина

Під час лекцій

Поточний контроль

адміністративного
права

застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового екзамену

Проблеми
фінансового права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

Порівняльне
Під час лекцій
адміністративне право застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Традиції та новації в
правовому
регулюванні відносин
праці

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Доктрина соціального
права

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань;

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) опитування
здобувачів вищої освіти
щодо засвоєння матеріалу
попередньої лекції; усне або
письмове (у тому числі

вирішення ситуаційних
завдань; складання та
розгляд окремих
процесуальних документів

тестове) опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання та
обговорення окремих
процесуальних документів
за ситуаційними
завданнями; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Механізм реалізації
права власності на
землю

Під час лекцій
застосовуються: усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту з ІНДЗ.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі письмового або
усного екзамену

Доктрина цивільного
процесу

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми в
аудиторії або в режимі
онлайн-конференції,
навчальний контент
(конспекти лекцій),
презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: усне
обговорення дискусійних та
проблемних питань;
вирішення ситуаційних
завдань; аналіз
індивідуальних завдань та
результатів позаудиторного
навчання; складання
окремих видів документів

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
здобувачів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання робіт у
формі тестування, таблиць,
схем; оприлюднення
результатів індивідуальної
самостійної та/або
позааудиторної роботи;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного екзамену

РН-5.
Демонструвати
академічну
доброчесність під
час здійснення
наукових
досліджень,
реєструвати та
захищати право
інтелектуальної
власності

Академічна
доброчесність та
захист права
інтелектуальної
власності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; тестування, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

РН-6.
Демонструвати
знання методології
наукових
досліджень у галузі
права, ефективно
застосовувати
різноманітні
методи під час
проведення
власного наукового
дослідження

Філософія науки

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, тестування, захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного

екзамену
Методологія наукових Під час лекцій
досліджень у галузі
застосовуються традиційний
права
усний виклад змісту теми;
слайдова презентація;
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Методика роботи з
науковою
інформацією

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
створення проблемних
ситуацій, видача
випереджальних завдань до
лекції, слайдова
презентація, експресопитування, діалог,
дискусія, методи активного
слухання та методи
зворотного зв’язку. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань та
кейсів із застосуванням
сучасних інформаційних
технологій; аналіз джерел
національного та
міжнародного права з
урахуванням їх юридичної
сили; моделювання
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
методи активного слухання,
диференціації та методи
рефлексії

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або електронне (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або електронне
(у тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
практичних завдань із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; обговорення
змодельованої частини
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
захист підготовленої
презентації; обговорення
виявлених колізії,
прогалини, інших недоліків
правового регулювання у
джерелах національного та
міжнародного права.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі заліку із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій

Методика проведення
соціологічних
досліджень

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Діалектика як
світоглядна основа
наукових досліджень

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння

РН-1. Володіти
системним
науковим
світоглядом для
проведення
наукових
досліджень,
абстрактно
мислити,
аналізувати та
узагальнювати
інформацію з
різних джерел

РН-4. Ефективно
застосовувати
сучасні
інформаційні
технології у
науковій
діяльності, під час
організації та
проведення
навчальних занять

застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування, захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, тестування, захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Методологія наукових Під час лекцій
досліджень у галузі
застосовуються традиційний
права
усний виклад змісту теми;
слайдова презентація;
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються
дискусійне обговорення
проблемних питань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Діалектика як
світоглядна основа
наукових досліджень

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування, захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Інформаційні
технології в наукових
дослідженнях

На лабораторних заняттях
застосовуються: виконання
завдань за допомогою
комп’ютерної техніки у
відповідності до тематики
заняття; дискусійне
обговорення проблемних
питань; повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах:
перевірки завдань, які були
виконані аспірантом за
допомогою комп’ютерної
техніки на занятті; усне або
письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої теми;

Філософія науки

виконання практичних
завдань; складання окремих
видів документів за
індивідуальними
ситуаційними завданнями.
Підсумковий контроль з
навчальної дисципліни
проводиться у формі заліку

РН-2. Діяти
відповідно до
морально-етичних
норм та
позитивних
соціальноорієнтованих
ціннісних
переконань під час
проведення
наукового
дослідження та
здійснення
педагогічної
діяльності

Методика роботи з
науковою
інформацією

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
створення проблемних
ситуацій, видача
випереджальних завдань до
лекції, слайдова
презентація, експресопитування, діалог,
дискусія, методи активного
слухання та методи
зворотного зв’язку. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань та
кейсів із застосуванням
сучасних інформаційних
технологій; аналіз джерел
національного та
міжнародного права з
урахуванням їх юридичної
сили; моделювання
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
методи активного слухання,
диференціації та методи
рефлексії

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або електронне (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або електронне
(у тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
практичних завдань із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
складання та обговорення
окремих процесуальних
документів за ситуаційними
завданнями; обговорення
змодельованої частини
організації та проведення
навчальних занять із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій;
захист підготовленої
презентації; обговорення
виявлених колізії,
прогалини, інших недоліків
правового регулювання у
джерелах національного та
міжнародного права.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі заліку із
застосуванням сучасних
інформаційних технологій

Філософія науки

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми, слайдові
презентації. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліцопитування
аспірантів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції, усне або письмове(у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях, тестування, захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
екзамену

Академічна
доброчесність та
захист права
інтелектуальної
власності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація,
дискусія. На семінарських
заняттях застосовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань,
вирішення ситуаційних
завдань

Поточний контроль може
проводитися у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; тестування, захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку

Психологія та
педагогіка в освітньонауковій діяльності

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі

РН-3. В усній та
письмовій формі
презентувати та
обговорювати
результати
власного наукового
дослідження
українською та
іноземною мовами

слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Психологія
спілкування

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, вирішення
ситуаційних завдань,
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; виконання
поточних контрольних робіт
у формі тестування; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
захист підготовленого
публічного виступу.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формі усного заліку

Академічне письмо
іноземною мовою

Методи навчання, що
використовуються:
дискусійне обговорення
проблемних питань,
виконання лексикограматичних вправ,
оформлення різних видів
ділової кореспонденції,
виконання тестових завдань,
підготовка презентацій,
написання есе та творівроздумів

Система оцінювання
включає поточний та
підсумковий/семестровий
контроль результатів
навчання. Поточний
контроль проводиться у
формах: усне, фронтальне та
індивідуальне опитування
на практичних заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; реферування
автентичних текстів за
фахом; складання анотацій
до фахових статей;
підготовка презентацій з
пропонованих тем;
написання тез доповідей;
складання окремих видів
ділової кореспонденції.
Підсумковий семестровий
контроль проводиться у
формах усно-письмового
заліку та екзамену

Культура мовлення
науковця

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми,
слайдова презентація. На
семінарських заняттях
застосовуються дискусійне
обговорення проблемних
питань, ситуаційні завдання,
побудова логічних схем,
розрахункові вправи,
редагування фахових
текстів, публічні виступи,
роздатковий матеріал

Поточний контроль знань
аспірантів з навчальної
дисципліни проводиться у
формах: усне опитування на
семінарських заняттях;
виконання поточних
контрольних робіт у формі
тестування; складання
окремих видів документів за
ситуаційними завданнями;
робота із словниками;
опрацювання фахової
термінології; робота із
фаховими науковими
текстами: редагування,

коректування
словосполучень, речень,
текстів; захист
підготовленого публічного
виступу. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі усного
заліку
Практична риторика

Під час лекцій
застосовуються усний
виклад змісту теми (в т. ч. із
застосуванням дистанційних
технологій), слайдова
презентація,
відеопрезентація. На
семінарських заняттях
застосовуються: дискусійне
обговорення проблемних
питань; вирішення
ситуаційних завдань;
повідомлення про
виконання індивідуальних
завдань

Поточний контроль
проводиться у формах: усне
або письмове (у тому числі
тестове) бліц-опитування
студентів щодо засвоєння
матеріалу попередньої
лекції; усне або письмове (у
тому числі тестове)
опитування на семінарських
заняттях; захист
підготовленого звіту про
виконання ІНДЗ; публічний
виступ. Підсумковий
семестровий контроль
проводиться у формі заліку

