
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29176 Право

Рівень вищої освіти Бакалавр

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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 919

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/919

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 29176

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра права

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

Кафедра іноземних мов; кафедра охорони праці та цивільної безпеки; 
кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти; кафедра 
моделювання і програмного забезпечення; кафедра економіки, 
організації та управління підприємствами

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, 50027, Україна

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 243743

ПІБ гаранта ОП Величко Дмитро Михайлович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

velychko@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-719-53-71

Додатковий телефон гаранта ОП +38(098)-267-46-50
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На промислових підприємствах та в державному секторі, в тому числі в місцевих та центральних органах влади, 
завжди існувала гостра необхідність у фахівцях юридичного профілю. При цьому потреба у юридичних знаннях 
існує також у фахівців інших спеціальностей (економісти, фахівці з охорони праці на підприємстві, управлінські 
працівники гірничо-металургійного комплексу, підприємств енергетики, будівництва, транспорту, працівники ІТ 
сфери). Для задоволення постійно зростаючих потреб у наданні високоякісних послуг у сфері юридичної освіти із 
зазначеними вище особливостями у 2018 році у Криворізькому національному університеті була заснована кафедра 
права. Цілями створення названої кафедри стали:
- підготовка фахівців спеціальності 081 «Право», рівень знань яких забезпечує можливість одразу стати якісними 
фахівцями-юристами з урахуванням специфіки регіону;
- надання здобувачам неюридичних спеціальностей ґрунтовних юридичних знань, які необхідні їм як фахівцям 
своєї галузі.
На час підготовки Ліцензійної справи провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової 
спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 
«Право» у січні 2018 року, за відсутності галузевого стандарту, групою забезпечення кафедри права, при створенні 
якої були враховані вимоги до спеціалізації та кваліфікації її членів, були розроблені: Тимчасовий стандарт вищої 
освіти заявленої спеціальності та освітньо-професійна програма. Вони враховували всі зазначені вище особливості 
та потреби. У грудні 2018 року був затверджений і уведений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
12.12.2018 р. № 1379 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (https://cutt.ly/mYjVDLp). У 2019 році ОП «Право» була змінена відповідно до цього Стандарту.
Освітньо-професійна програма містить: передмову з переліком розробників, профіль освітньої програми, перелік 
освітніх компонентів ОП та їх структурно-логічну схему, опис форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних 
результатів навчання відповідним компонентам ОП.
 
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 2021 - 2022 2 2 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 12 11 1 0 0

3 курс 2019 - 2020 11 7 4 0 0

4 курс 2018 - 2019 16 8 8 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 29176 Право

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа
Сторінка 3



Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
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

Освітня програма Освітня програма 2018.pdf hGXQNusvVBWtryVYeBTEqB7VGhMnTUfGZMnGIV2Yx
yE=

Навчальний план за ОП План ЗПР-18.pdf T89u69YZr8BTIQi7KMpebY8WGr1E7gmJknKNmlafH+8
=

Навчальний план за ОП План ПР-18.pdf YRlYpTl0V+DI+Dcn5NzyCIuWQg4CJ0RxOmXdWavre3s
=

Навчальний план за ОП ПР-19.pdf mN3Knfv+sRyEVg2WCuzO0+F5m1+2mkjOEPonwHefGt
U=

Навчальний план за ОП ЗПР-19.pdf BKgcHAp3hU+S0ikLVfpWdEAmDUQm45HrgJLIRp7wO
yM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють системою знань у 
галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та 
застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і 
самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, 
правозастосовною та організаційно-управлінською діяльністю.
Особливістю (унікальністю) ОП «Право» є те, що вона враховує специфіку роботи юриста у різних галузях 
народного господарства, в тому числі особливості юридичної служби на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу.
Це враховується при створенні робочих програм окремих освітніх компонентів та надання окремого місця серед них 
гірничому праву, яке викладається протягом 7 та 8 семестрів. При цьому перша частина гірничого права присвячена 
набуттю теоретичних знань здобувачами з означеної дисципліни, друга частина - виробленню навичок практичної 
юридичної роботи, зокрема у сфері гірничо-металургійного комплексу. Це стає можливим через узагальнення та 
синтез знань, отриманих здобувачами протягом всього терміну навчання під час вивчення окремих галузевих 
дисциплін. Це забезпечується використанням різних активних методів навчання, зокрема навчальних кластерів, що 
дозволяє окремо відпрацювати навички здобувачів працювати в команді, виявити цінність кожного з них, здобувачі 
не бояться висловлювати власні думки, бо, фактично, кожна з них є доречною.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОП «Право» є одним із елементів Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), згідно з якою місією Університету є підготовка конкурентоздатних 
фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на 
основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу; розвиток і 
модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази. Це обумовлює необхідність реалізації таких 
стратегічних цілей: утвердження Університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру; 
розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності Університету; створення сучасної 
інфраструктури та системи управління. Цілі ОП «Право» спрямовані на створення умов для самореалізації та 
розвитку інтелектуальних здібностей кожного здобувача шляхом отримання якісної юридичної освіти, надання 
можливостей для глибокого, всебічного вивчення юридичної науки, отримання актуальних практичних знань та 
формування гармонійної всебічно розвиненої особистості, її вміння адаптуватися до швидких змін у сфері 
юридичного супроводу суспільних відносин. Цілі ОП «Право» відповідають Положенню про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), у тому числі 
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у частинах реалізації індивідуального підходу до процесу навчання. 

 

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

Під час формування цілей і програмних результатів навчання та внесення змін до ОП враховані інтереси здобувачів 
вищої освіти шляхом їх залучення до процесу перегляду та оновлення ОП. Регулярно відбувається анонімне 
анкетування щодо якості викладання та змісту дисциплін, побажань щодо змісту навчального плану. В оновленні 
ОП та навчального плану знайшли відображення пропозиції здобувачів щодо збільшення кількості аудиторних 
годин на вивчення дисциплін, за якими передбачено складання Єдиного фахового вступного випробування в 
магістратуру та обсягу практичних занять з використанням кейсів. Так, додатково запроваджена вибіркова 
дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» загальним обсягом 8 кредитів, а також уведені нові 
нормативні дисципліни «Юридична логіка» (5 кредитів) та «Судова риторика» (3 кредити). Також враховані 
побажання здобувачів в частині формування вибіркових дисциплін освітньої програми, а також їх наповнення. 
Беруться до уваги побажання здобувачів при визначенні бази проходження виробничої практики.

- роботодавці

ОП «Право» складена з урахуванням інтересів та пропозицій роботодавців, поєднуючи теоретичну та практичну 
підготовку бакалаврів права. ОП «Право» оновлено 2019 року у зв’язку із: затвердженням та введенням в дію 
галузевого Стандарту; урахуванням результатів обговорення, реалізації, удосконалення ОП юристами-практиками 
при проведенні спільних заходів, зустрічей здобувачів і викладачів з професійними організаціями правників та 
юристами-практиками, під час проходження виробничої практики, виявляючи слабкі та сильні сторони ОП та 
рівень підготовки здобувачів. На цьому підґрунті було ухвалено рішення оптимізувати перелік вибіркових 
навчальних дисциплін таким чином, щоб забезпечити набуття та підсилення здобувачами визначених 
роботодавцями компетентностей, фактично незалежно від здійснення вибору здобувачем дисциплін для навчання.
Так, нотаріус нотаріальної контори Центрально-Міського району Донцова Н. Ю. та прокурор Криворізької міської 
прокуратури № 3 Кузьменко С. В. запропонували увести до переліку вибіркових дисципліну «Система судових та 
правоохоронних органів (поглиблене вивчення)», приділивши більше уваги судам, адвокатурі та нотаріату. Доцент 
кафедри права, к.ю.н., керуючий партнер АО «АК «Апріорі», адвокат, депутат Криворізької міської ради Палій Є. А. 
запропонувала увести до навчального плану вибіркову дисципліну «Адміністративне право та процес (поглиблене 
вивчення)», акцентуючи увагу на адміністративних правопорушеннях та адміністративній відповідальності.

- академічна спільнота

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Право» були враховані результати 
досліджень юридичної науки на основі аналізу публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, їх виступів та 
особистого спілкування під час наукових заходів. З метою залучення академічної спільноти до участі в процесі 
створення та вдосконалення освітньої програми кафедра права поєднує освітню діяльність та наукові дослідження, 
приймає участь разом із здобувачами у спільних науково-практичних заходах. Інтереси академічної спільноти як 
стейкхолдерів враховано при формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, визначенні 
обов’язкових і вибіркових компонент ОП та створенні сприятливих умов для співпраці з представниками інших 
вітчизняних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, симпозіумів, форумів 
тощо).
Зміст ОП обговорювався на засіданні вченої ради факультету економіки та управління бізнесом. Результати 
наукових досліджень викладачів кафедри права, що присвячені розв’язанню актуальних наукових та практичних 
завдань у юридичній галузі активно застосовуються у навчальному процесі. Кафедра має тісні зв’язки з іншими ЗВО 
юридичного спрямування.

- інші стейкхолдери

При реалізації ОП особливу увагу приділено формуванню національної свідомості, критичного мислення, здатності 
бути активним учасником громадянського суспільства, вмінню аналізувати правові та державницькі процеси у 
контексті вільного демократичного суспільства та його сталого розвитку. В межах ОП здійснюється співпраця з 
неурядовими громадськими організаціями в контексті перетину спільних інтересів щодо проведення 
правопросвітницької та правозахисної діяльності задля утвердження верховенства права.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Освітньою програмою «Право» підтримується ідея необхідності реформування системи вищої юридичної освіти 
паралельно з реформою соціальних та державних інститутів. Це стосується сфери боротьби з корупцією, 
реформування правоохоронної сфери, системи судоустрою, завершення земельної реформи та специфіки 
функціонування економіки держави та життя суспільства в умовах зовнішньої агресії. 
Тенденції розвитку ринку праці відображені системою ПРН за ОП «Право» та полягають в тому, що фахівці-юристи 
повинні відповідати таким вимогам:
- бути висококваліфікованими (це відображають дослідницькі навички ПРН7, ПРН8, ПРН9, навички 
праворозуміння ПРН18, ПРН19, ПРН20);
- бути грамотними, розвинутими, високоосвіченими, соціально активними (це відображають навички 
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соціальногуманітарної ерудованості ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН5, ПРН6, навички комунікації ПРН10, ПРН11, ПРН12, 
ПРН13);
- бути готовими до постійного навчання і самовдосконалення (це відображають навички професійної 
самоорганізації та використання інформаційних технологій ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17);
- здатними розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права (це відображають навички 
правозастосування ПРН21, ПРН22, ПРН23);
- розуміти природу і зміст основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 
відносин (це відображають навички праворозуміння ПРН18, ПРН19, ПРН20);
- бути готовими до захисту прав людини (це відображають навички правозастосування ПРН21, ПРН22, ПРН23).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Криворізький регіон є важливим індустріальним територіально-галузевим комплексом з розвинутою мережею 
гірничо-металургійних підприємств та їх інфраструктури, підприємств машинобудування, легкої та харчової 
промисловості. Дніпропетровська область - це один із регіонів України, для якого характерним є поєднання 
потужних підприємств промислового сектору, малого та великого бізнесу з розвинутою мережею банків та 
торговельних підприємств. Процеси, що відбуваються в економіці області, потребують підготовки відповідного 
кадрового потенціалу, серед якого чільне місце посідають фахівці в галузі права. Це дало поштовх для зміщення 
акцентів в ОП до освітніх компонентів, присвячених вивченню господарського, цивільного, трудового, 
міжнародного, фінансового права.
Збройна агресія, жертвою якої стала наша країна, створила велику кількість проблем, які потребують оперативного 
вирішення. Серед них надання юридичної підтримки особам з числа учасників бойових дій та членам їх сімей; 
особам, які безпосередньо несуть службу у лавах ЗСУ та у зоні ООС. Для вирішення цієї проблеми до ОП «Право» 
було уведено окрему нормативну дисципліну «Права людини у військових конфліктах».
Складна ситуація із вирішенням проблеми забруднення оточуючого середовища Кривого Рогу сприяла тому, що до 
обов’язкових освітніх компонент ОП уведені «Екологічне право», «Гірниче право», «Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Група забезпечення почала роботу над розробкою ОП «Право» у 2018 році. Особливими моментами на цьому шляху 
були ті, що на той час був відсутній галузевий стандарт вищої освіти, Криворізький національний університет ніколи 
до цього не здійснював підготовку фахівців спеціальності 081 «Право». Тому при розробці ОП був використаний 
досвід, в першу чергу ЗВО юридичного профілю (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Національний університет «Одеська юридична академія»), з урахуванням специфіки багатопрофільних ЗВО 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний університет імені В. Н. 
Каразіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Український Католицький Університет). Проте, з урахуванням специфіки 
Криворізького національного університету, з освітніх програм вказаних ЗВО було використано лише загальні 
концепції та творчо їх опрацьовано.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На час підготовки Ліцензійної справи провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової 
спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 
«Право» у січні 2018 року, за відсутності галузевого стандарту, кафедрою права були розроблені: Тимчасовий 
стандарт вищої освіти заявленої спеціальності та освітньо-професійна програма. У грудні 2018 року був 
затверджений і уведений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1379 Стандарт вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/mYjVDLp). У 
2019 році ОП «Право» була змінена відповідно до цього Стандарту. Забезпечення Програмних компетентностей та 
Програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами ОП демонструє Перелік компонент 
освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність, а також Структурно-логічна схема. Виконання вимог 
Стандарту забезпечується шляхом викладання певного переліку обов’язкових ОК загальної (35 кредитів ЄКТС) та 
професійної (141 кредит ЄКТС) підготовки, які забезпечують досягнення визначених Стандартом ПРН та набуття 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей. ОП також передбачено 6 кредитів практичної підготовки 
(практика виробнича) в юридичних особах публічного та приватного права. Під час викладання ОК 
використовуються визначені Стандартом загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ, методики 
правової оцінки поведінки та відносин, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі норм і принципів 
права; інформаційно-комунікаційні технології, які гармонійно поєднуються з інтерактивними та інноваційними 
технологіями та методами навчання і знаходять віддзеркалення в навчально-методичних комплексах ОК та робочих 
програмах.

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?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти було затверджено 12 грудня 2018 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 

Сторінка 6



1379. Уведено в дію з 2018/2019 навчального року. За цим стандартом було розроблено освітню програму для 
здобувачів 2019/2020 року набору.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

176

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

64

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Освітньо-професійна програма містить: передмову з переліком розробників, профіль освітньої програми, перелік 
освітніх компонентів ОП та їх структурно-логічну схему, опис форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних 
результатів навчання відповідним компонентам ОП. Мета ОП: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 
юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права; знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї 
галузі; можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи; здатні 
до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, займатися правотворчою, 
правозастосовною та організаційно-управлінською діяльністю. Об’єкт вивчення: право як соціальне явище, 
забезпечується освітніми компонентами, які ґрунтуються на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі 
яких покладені права та основоположні свободи людини. ОП «Право» починається з вивчення освітніх компонент, 
які передбачають отримання здобувачами знань з теорії держави та права, римського приватного права, ґрунтовне 
опанування яких забезпечить набуття фундаментальних знань з провідних галузей права («Конституційне право», 
«Адміністративне право та процес», «Кримінальне право та процес», «Цивільне право та процес», «Господарське 
право та процес», «Трудове право»), дозволить вирішувати професійні завдання («Система судових та 
правоохоронних органів», «Права людини у військових конфліктах», «Право Європейського Союзу», «Фінансове 
право»), розвине навички консультативної юридичної діяльності («Вступ до спеціальності: Юридична деонтологія», 
«Основи юридичної клінічної практики»), а також забезпечить набуття досвіду самостійної дослідницької діяльності 
(виконання курсових та дослідницьких робіт під час навчання). Виробнича практика дозволяє набути практичних 
навичок використання отриманих знань щодо розуміння суті юридичної діяльності та тлумачення норм права, а 
також вирішення професійних завдань із застосування норм права, забезпечення юридичного супроводу суспільних 
відносин. Дисципліни вільного вибору дають можливість здобувачу вищої освіти поглибленого вивчення 
особливостей спеціальності 081 «Право» та створення індивідуальної траєкторії навчання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Навчальний план та програмні результати ОПП є основою для формування здобувачем індивідуальної траєкторії 
навчання. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та Положенням про формування здобувачами Криворізького 
національного університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) 
формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають не 
менше 25 % загального обсягу освітньої програми, а також індивідуальним навчальним планом здобувача вищої 
освіти. На сайті університету створено Банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк 
вибіркових дисциплін.xls), з якого можуть обиратися дисципліни здобувачами вищої освіти, з детальними 
анотаціями та вимогами.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Структура навчального плану за ОП підготовки бакалаврів з права передбачає як наявність набору альтернативних 
дисциплін з розширення знань зі спеціальності, так і дисципліни на вибір здобувача з Банку вибіркових дисциплін, 
які дають право здобувачеві на індивідуальну самореалізацію.
Здобувач вищої освіти Криворізького національного університету має можливість вибору навчальних дисциплін:
– із вибіркової складової навчального плану ОП, за якою здобувач навчається;
– із вибіркової складової навчального плану іншої ОП того самого освітнього рівня;
– будь-якої дисципліни, яку запропонували на вибір, незалежно від спеціальності, якій вона викладається, окрім тих 
дисциплін, вивчення яких передбачає отримання спеціальних компетенцій.
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Презентації вибіркових дисциплін проводяться зацікавленими кафедрами впродовж усього навчального року. Після 
проведення усіх презентацій, здобувачі обмірковують свій вибір і реалізують його з особистого кабінету в 
програмному комплексі «АСУ ЗВО», або шляхом письмової заяви до деканату з наданням переліку обраних за 
процедурою обрання дисциплін згідно з Положенням про формування здобувачами Криворізького національного 
університету індивідуальної траєкторії навчання.
У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася група з мінімальною кількістю 
здобувачів, декан спільно з кафедрами доводить до їх відома перелік вибіркових дисциплін, які не будуть вивчатися 
в поточному році. Після цього здобувач протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої 
сформувалася (чи формується) кількісно достатня група здобувачів. Для цього вони мають право доступу до 
процедури обрання з особистого кабінету в програмному комплексі «АСУ ЗВО».
Вибіркові дисципліни формують індивідуальний навчальний план здобувача. Після затвердження цього плану 
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи він стає обов’язковим для вивчення в поточному році.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Для закріплення теоретичних знань навчальним планом передбачено проходження здобувачами виробничої 
практики у восьмому семестрі загальним обсягом 6 кредитів. Практична підготовка формує ряд компетентностей, 
таких як: здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних 
ситуаціях; уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність; здатність до розуміння предмета та 
характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією; здатність спілкуватися 
іноземною мовою як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері; здатність до збору і аналізу інформації з 
національних і міжнародних джерел, оцінки її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз 
даних; здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, 
належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

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

Освітня програма «Право» дозволяє випускникам ЗВО набути таких соціальних навичок (soft skills) як 
комунікативність та робота в команді, лідерство та здатність брати на себе відповідальність за прийняті рішення, 
вміння залагоджувати конфлікти, розуміння важливості строків виконання роботи і управління своїм часом, 
здатність логічно і критично мислити, креативність, творче мислення, вміння працювати в критичних умовах, 
готовність прийти на допомогу, критичне ставлення до сучасності. Це досягається в процесі вивчення дисциплін 
навчального плану, а саме: «Соціологія», «Філософія», «Політологія», «Інформатика», «Психологія і педагогіка», 
«Українська мова», «Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)». Разом з цим, у освітній програмі за 
соціальні навички (soft skills) відповідають загальні компетентності, які тією чи іншою мірою формуються під час 
вивчення всіх освітніх компонентів ОП і поглиблюють ці навички. Набуттю соціальних навичок (soft skills) 
сприяють активні форми та методи навчання, методи колективного та інтегративного навчання: проблемна лекція, 
диспути, робота в парах або малих групах (на практичних заняттях), аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних 
завдань. На кафедрі та в ЗВО проводяться студентські науково-практичні конференції, здійснюються візити в інші 
ЗВО, що також сприяє розвитку soft skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

В Україні існує офіційно затверджений професійний стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджений і уведений в дію наказом Міністерства освіти і 
науки України від 12.12.2018 р. №1379.
Зміст ОП «Право» відповідає нормативному змісту підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, який сформульовано у Стандарті та забезпечує формування визначених Стандартом компетентностей.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Кількість кредитів ЄКТС кожного освітнього компоненту, засновано на навчальному навантаженні, необхідному 
здобувачам для досягнення очікуваних результатів навчання. Освітня програма реалізується відповідно до 
навчальних планів денної та заочної форм навчання, затверджується наказом ректора університету. Графік 
навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://asu.knu.edu.ua). Структурними підрозділами університету ведеться постійний контроль за 
належним навантаженням здобувачів вищої освіти. При формуванні навчальних планів контролюються:
- години самостійної роботи (від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни);
- недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень (не більше 20 академічних 
годин);
- недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік переліку дисциплін, їх обсягу в 
кредитах ЄКТС (не більше 8 дисциплін, 30 кредитів на семестр);
- недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у семестрі (заліки, екзамени, курсові роботи).
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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

Дуальної форми освіти за ОП «Право» немає.

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.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Зарахування на освітню програму «Право» відбувається згідно з Правилами прийому до Криворізького 
національного університету (https://cutt.ly/BYqRN0r). У Додатку 4 до Правил прийому до Криворізького 
національного університету у 2021 році (https://cutt.ly/BYqRN0r) визначений перелік конкурсних предметів на ОП 
«Право», а саме: «Українська мова і література» (вага предметів сертифікату – 0,44); «Історія України» (вага 
предметів сертифікату - 0,2); «Математика або Іноземна мова» (вага предметів сертифікату - 0,25). Конкурсний бал 
для вступу на основі повної загальної середньої освіти не міг бути менше ніж 140 балів.
На другий курс зараховуються особи, які здобули ОКР «молодший спеціаліст», на основі фахового випробування. 
Програма фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 081 «Право» (https://cutt.ly/yYwuYij) та Програма 
співбесіди для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за спеціальністю 081 «Право» (https://cutt.ly/9YqXnxl) розроблені випусковою кафедрою права за 
участю гаранта ОП на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених 
освітньо-професійною програмою за спеціальністю 081 «Право» та затверджені головою приймальної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульовується: Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Державному вищому навчальному 
закладі «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf). Згідно цих 
положень навчальні дисципліни перезараховуються або зараховуються за заявою здобувача на підставі академічної 
довідки, виданої закладом вищої освіти України та/або іноземним закладом вищої освіти, який приймав здобувача в 
межах програми академічної мобільності. Навчальні дисципліни, вивчені в закордонних закладах вищої освіти, 
зараховуються відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету (https://cutt.ly/3YClLDw). 
Затверджено Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що 
розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження (https://cutt.ly/7YqTk2F). Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні Держави та 
Міністерства освіти і науки України. Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без 
громадянства зазначені в розділі XIV Правил прийому до Криворізького національного університету 
(https://cutt.ly/3YwgZtL).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У 2019-2020 н.р. на освітню програму «Право» зараховано на 2 курс двоє студентів денної та шість студентів заочної 
форм навчання; у 2020-2021 н.р. – по одному студенту на денну та заочну форми навчання. Визнання результатів 
навчання, отриманих в іншому ЗВО, було здійснено шляхом перезарахування частини раніше складених 
навчальних дисциплін за умови відповідності навчальних програм, загальної кількості годин, кількості кредитів та 
форми підсумкового контролю. Визначення академічної різниці встановлювалося на підставі поданих у деканат 
факультету економіки та управління бізнесом документів про виконання освітньої програми (академічної довідки), 
виданої закладом попереднього місця навчання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті та Положенням про порядок визнання в 
Криворізькому національному університеті  результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), які передбачають вимоги до наданого здобувачем вищої освіти 
документа, у якому повинні обов’язково міститися конкретно названі вимірювані результати навчання. Здобувачеві 
необхідно надати докази результатів навчання, а не витраченого часу, або досвіду роботи. Університет може 
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визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. 
Здобувач вищої освіти після завершення такого навчання звертається із заявою про визнання його результатів до 
ректора. Для визнання результатів навчання в неформальній освіті розпорядженням декана створюється предметна 
комісія (декан факультету; гарант ОП, на якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що пропонуються до перезарахування). За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол 
для деканату, у якому міститься висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП «Право» 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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(https://cutt.ly/9YwhqEL) освітній процес в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання 
індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є лекція; практичне заняття; лабораторне заняття; 
індивідуальне заняття; консультація.
При викладанні використовуються такі методи навчання:
- пасивні (пояснювально-ілюстративні);
- активні (проблемна лекція, ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні технології);
- колективного та інтегративного навчання (робота в парах або малих групах на практичних та лабораторних 
заняттях).
Перевага надається активним методам навчання, оскільки вони дозволяють забезпечити більш ґрунтовне вивчення 
матеріалу, що, у свою чергу, дозволить досягти програмних результатів навчання, а також перевірити глибину 
отриманих знань. Створюється середовище освітнього спілкування, яке характеризується відкритістю, взаємодією 
учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільного знання, можливістю взаємної оцінки й контролю.

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?

Використання активних методів викладання дисциплін ОП відповідає студентоцентрованому підходу в навчанні, 
оскільки при цьому забезпечується повага та увага до розмаїтості потреб здобувачів вищої освіти, застосування 
різних способів подачі матеріалу, регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та методів 
викладання, наставництво та підтримка з боку викладача, уможливлюються індивідуальні освітні траєкторії. Також 
для реалізації студентоцентрованого підходу в університеті здійснюються такі заходи:
- формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти;
- надання здобувачам право вибору тематики курсових та випускних робіт;
- використання сучасних месенджерів (Viber,Telegram, ін.) для швидкої та ефективної комунікації між викладачами 
та здобувачам;
Вибір форм і методів навчання передбачає максимальну гнучкість і залучення здобувачів через налагодження 
зворотнього зв’язку. 
За обґрунтованої потреби (поєднання навчання з роботою за фахом, за станом здоров’я та ін.) кожен здобувач має 
можливість обрати для себе прийнятний графік опанування ОП (з щоденним відвідуванням занять, за 
індивідуальним графіком, дистанційно) і поєднувати навчання в Університеті з навчанням в іншому закладі вищої 
освіти або роботою за фахом. Порядок надання здобувачам можливості навчатись за індивідуальним графіком 
визначений розділом 6 Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(https://cutt.ly/5YwhVfP).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи відображаються в Статуті Криворізького національного університету 
(https://cutt.ly/oYwWCPr) і в Кодексі честі викладача державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет (https://cutt.ly/hYwjwAL).
Академічна свобода є суттєвою передумовою освітніх, науково-дослідних, управлінських та обслуговуючих функцій 
Університету через забезпечення свободи наукової творчості.
Автономія викладача означає можливість користуватись такими академічними свободами: свобода викладання; 
свобода проведення наукових досліджень та поширення їхніх результатів; свобода вираження власної фахової 
думки; свобода від втручання у професійну діяльність; свобода вибору й використання педагогічно обґрунтованих 
форм, методів, способів і засобів навчання, оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти освітніх програм.
Академічна свобода здобувачів полягає у самостійному виборі освітніх компонентів, а також (за порадою 
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викладачів) – форм, прийомів і способів навчання, досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму і 
методи навчання, теми курсових та випускних робіт, теми наукових досліджень, на академічну мобільність 
(міжнародну), на вибір певних компонентів освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми 
програмами в Університеті, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану.

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 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів наводиться в робочих програмах дисциплін і надається здобувачам вищої освіти 
безпосередньо під час навчання, починаючи з вступної ознайомчої лекції, а також завчасно завдяки розміщеним на 
сайтах Університету і кафедр робочим програмам, силабусам, анотаціям, а також відомостям про ОП. Навчально-
методичні комплекси дисциплін також доступні безпосередньо на кафедрах. Інформація оновлюється щорічно 
перед початком навчального року і доступна здобувачам Університету за особистим логіном і паролем. Така форма 
інформування дає можливість отримання необхідної інформації здобувачами вищої освіти у будь-який час.
На сайті Університету здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись із графіками навчального процесу, 
розкладом атестаційних тижнів, захисту кваліфікаційних робіт (http://asu.knu.edu.ua/). З розкладом навчального 
процесу викладачі та здобувачі також можуть ознайомитись з мобільного додатку МКР.
Доступ до деканату факультету економіки та управління бізнесом, в тому числі, можливий через використання 
корпоративної електронної пошти feub@knu.edu.ua.
Доступ до дистанційного навчання здійснюється за відповідними кодами курсів на платформі Google Classrom.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП «Право» має на меті всебічний розвиток здобувача; 
засвоєння підходів щодо проведення досліджень, спрямованих на вирішення різного типу завдань у процесі 
професійної діяльності.
Практично всі дисципліни з даної ОП мають елементи наукових досліджень. Це використання викладачами 
наукової новизни у лекційному матеріалі; завдання для самостійної роботи підібрані таким чином, що вимагають 
від здобувача розуміння наукової складової; теми бакалаврських кваліфікаційних робіт носять дослідницький 
характер; під час виробничої практики здобувачі проводять дослідження та використовують одержані знання та 
навички при підготовці випускних робіт.
Здобувачі приймають участь у студентських наукових конференціях. Так, кафедрою права щорічно у листопаді та 
квітні проводяться студентські наукові конференції «Актуальні питання суспільства», в яких приймають участь не 
тільки здобувачі-юристи, але й здобувачі неюридичних спеціальностей Університету.
Здобувачі спеціальності «Право» приймають участь у конкурсах студентських наукових робіт. Так, здобувач групи 
ПР-18 Сисоєв Я. А. став переможцем І Всеукраїнського конкурсу з вирішення судового спору та написання судового 
рішення, який проводила Вища рада правосуддя. За результатами цього конкурсу Сисоєв Я. А. був запрошений та 
проходив стажування у секретаріаті Вищої ради правосуддя з 1 по 26 березня 2021 року. Здобувачка групи ПР-18 
Савицька Л. С. стала переможницею конкурсу від Групи Метінвест «Доросла гра. Стажування юристів-2021», який 
влаштований Дирекцією з правового забезпечення Групи Метінвест. За результатами цього конкурсу Савицька Л. С. 
була запрошена для проходження стажування в Групі Метінвест з 01 липня по 21 серпня 2021 року. Здобувачка 
групи ПР-19 Шевченко В. В. приймала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей 
знань, спеціальностей (спеціалізацій) з темою наукової роботи «Домашнє насильство».
Під керівництвом викладачів здобувачі публікують статті у фахових виданнях, а саме: здобувачка групи ПР-18 
Савицька Л. С. опублікувала статтю «Проблемні аспекти застосування практики Європейського суду з прав людини 
національними судами» (керівник Величко Д. М.), здобувачка групи ПР-19 Шевченко В. В. опублікувала статтю 
«Домашнє насильство та способи його запобігання» (керівник Величко Д. М.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Освітня програма оновлюється за результатами щорічного моніторингу, що регулюється документами ЗВО: 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) та Положення про моніторинг якості 
освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) моніторинг стану інформаційного забезпечення освітніх 
компонентів здійснюється кафедрою права і щорічно розглядається вченою радою факультету. У зв’язку з 
прийняттям у 2018 році Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти освітні компоненти були оновлені. Так, д.ю.н., доцент Юсупов В. А. додав новітню інформацію до 
конспекту лекцій з дисципліни «Міжнародне право», яку одержав під час закордонного стажування за темою 
«Європейська наука та міжнародна комунікація»; к.ю.н., доцент Ченшова Н. В. оновила зміст дисципліни «Права 
людини у військових конфліктах» за результатами стажування за темою «Методика викладання курсу «Проблеми 
співвідношення норм міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини для підготовки 
правників»; к.ю.н., доцент Величко Д. М. оновив зміст дисциплін «Трудове право» за результатами стажування за 
темою «Правове регулювання трудових відносин освітян»; викладач Панченко М. І. оновив зміст дисципліни 
«Господарське право та процес» за результатами стажування за темою «Державна політика в галузі освіти»; 
викладач Авраменко Я. М. підготувала завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 
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«Адміністративне право та процес», враховуючи результати стажування за темою «Управління в галузі освіти». 
К.ю.н., доцент Ченшова Н. В. при підготовці до лекцій з дисциплін «Право Європейського Союзу» користується 
власним навчальним посібником «Вступ до права ЄС», а до дисципліни «Система судових та правоохоронних 
органів» - своєю монографією «Працівники правоохоронних органів як суб’єкти права соціального забезпечення» та 
монографією д.ю.н., доцента Юсупова В. А. «Правоохоронні органи України: проблеми реформування»; викладач 
Панченко М. І. при проведенні занять з дисципліни «Кримінальне право та процес» використовує виданий ним 
навчальний посібник «Кримінальне процесуальне право України у питаннях та відповідях», з дисципліни 
«Цивільне право та процес» - свої підручники «Цивільне виконавче право», навчальні посібники «Цивільне право 
України. Академічний курс», «Цивільне право України», свою монографію «Спадкове право України: особливості 
правового регулювання», з дисципліни «Господарське право та процес» - свою монографію «Господарські 
товариства та інші юридичні особи: проблеми правового регулювання».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про академічну мобільність студентів, 
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету 
(https://cutt.ly/AYCvkLS) та Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf) і реалізується шляхом 
стажування (д.ю.н., доцент Юсупов В. А. пройшов міжнародне стажування у Варшавському університеті (Польща), 
Національному авіаційному університеті (Україна), Центрі стратегічних інновацій та прогресивного розвитку 
(Україна) за програмою «Європейська наука та міжнародна комунікація»).
Учасники освітнього процесу використовують інформаційні ресурси (Scopus, Web of Science, Google Scholar та ін.) 
для якісної підготовки дослідницьких і кваліфікаційних робіт, оновлення змісту ОК і написання наукових статей.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно 4 розділу Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий 
контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять. Форми поточного 
контролю: індивідуальне опитування; перевірка оформлення конспекту з окремих питань лекцій, відведених для 
самостійного опрацювання; перевірка рефератів, курсових робіт, індивідуальних завдань; контрольно-модульна 
робота. Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін, 
розподілення балів за темами та змістовими модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються 
кафедрою та висвітлюються в робочій навчальній програмі. При виставленні балів за освоєння теми викладач 
ураховує види навчальної та навчально-дослідницької роботи, такі як: участь у вивченні та обговоренні питань теми 
під час навчальних занять, виконання індивідуальних, контрольно-модульних, науково-дослідницьких завдань, а 
також завдань самостійної роботи. За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач може 
одержати від 0 до 100 балів. Курсові роботи, виробнича практика оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до 
критеріїв, які розробила кафедра.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача. Основною формою семестрового 
контролю є заліки й екзамени. Усі екзамени здобувачі складають в повній відповідності до навчальних планів і в 
обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни. Форму проведення 
екзамену визначає кафедра в межах годин, відведених для проведення екзамену. Екзаменаційні білети 
затверджуються на засіданні кафедри за місяць до початку екзаменаційної сесії. Зміст екзаменаційних білетів 
відповідає програмі курсу. У деканаті факультету економіки та управління бізнесом ведеться журнал обліку 
успішності здобувачів, де фіксуються результати екзаменів, заліків та виконання здобувачами інших видів 
навчальної роботи: виробничої практики, курсових робіт, інших завдань протягом усього терміну навчання. В 
Університеті оцінювання результатів навчання проводиться відповідно до Порядку оцінювання знань студентів у 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Прозорість та зрозумілість контрольних заходів для здобувачів Криворізького національного університету досягнута 
завдяки тому, що на офіційному сайті ЗВО оприлюднені: Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про 
організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів в державному вищому навчальному 
закладі «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf), Порядок 
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). На початку викладання кожної дисципліни викладач доводить до 
здобувачів цю систему положень. Куратори академічних груп разом з викладачами-предметниками протягом 
навчального року збирають інформацію щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти шляхом опитування здобувачів та відповідають на поставлені ними питання.
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Конкретні форми та процедури поточного контролю знань, підсумкової атестації з кожної дисципліни доводяться 
викладачами до відома здобувачів на початку навчання. Інформацію про форми контрольних заходів здобувачів 
вищої освіти розміщено: у силабусі та робочій програмі дисципліни та на сайті кафедри права 
(https://cutt.ly/8YnmGOP).
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією щодо графіків навчального процесу, яка 
розміщена на електронних ресурсах КНУ (https://cutt.ly/vYCnzAP).
Розклад екзаменів доводиться до відома здобувачів і викладачів не пізніше як за місяць до початку заліково-
екзаменаційної сесії. Розклад розташовано у програмному комплексі «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/). З 
розкладом навчального процесу викладачі та здобувачі також можуть ознайомитись з мобільного додатку МКР.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

На час підготовки Ліцензійної справи провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової 
спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 
«Право» у січні 2018 року, за відсутності галузевого стандарту, кафедрою права були розроблені: Тимчасовий 
стандарт вищої освіти заявленої спеціальності та освітньо-професійна програма. Цією програмою передбачена 
атестація бакалаврів з права у формі публічного захисту бакалаврської дипломної роботи. У грудні 2018 року був 
затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1379 Стандарт вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/mYjVDLp). 
Згідно зі Стандартом атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного екзамену та передбачає 
оцінювання досягнення результатів навчання, визначених цим Стандартом та освітньо-професійною програмою, 
яка була змінена відповідно до нього.
Атестація регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та здійснюється відповідно до Положення про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький 
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). Атестація здійснюється відкрито і 
публічно.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюються такими документами (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza):
1. Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
2. Порядком оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(https://cutt.ly/dYCmOSf);
3. Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому 
навчальному закладі «Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/8YCQggM);
4. Положенням про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів в 
Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf);
5. Положенням про організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів в Державному 
вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf);
6. Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf);
7. Положенням про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Процедури проведення контрольних заходів, кількості відведених годин і розподілення балів за кожним 
контрольним заходом описуються в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується чіткою 
регламентацією дій усіх суб’єктів освітнього процесу, рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного 
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці 
умови, єдиними критеріями оцінки. Екзамени та заліки мають право відвідувати й перевіряти на відповідність 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор, проректор, декан, завідувач кафедри, особи, уповноважені на це 
наказом ректора.
Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописано у Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб 
Криворізького національного університету (https://cutt.ly/KYCEjfQ) та у Положенні про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). У разі 
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отримання інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, під час засідання кафедри ухвалюється 
рішення щодо відсторонення задіяної особи від участі в освітньому процесі. Усі задіяні особи освітнього процесу 
мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням кафедри про наявні чи можливі конфлікти інтересів.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОП «Право», а також конфліктів 
інтересів впродовж звітного періоду не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється: Положенням про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/qYo9cLf), 
Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із 
здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету. Здобувачам вищої освіти, які за 
результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням декана факультету може 
бути надано право на їх ліквідацію. Графік ліквідації академічної заборгованості складається деканом факультету і 
доводиться до екзаменаторів та здобувачів, не пізніше одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. 
Здобувачі, які мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. Відрахуванню 
підлягають також здобувачі, які після встановленого терміну складання екзаменів мають заборгованість хоча б з 
однієї дисципліни. За наявності поважних підстав здобувачу може бути надана академічна відпустка або можливість 
повторного проходження курсу навчання відповідно до чинного законодавства. Повторне складання екзаменів 
допускається не більше двох раз з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється 
рішенням кафедри. Оцінка комісії є остаточною.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Урегулювання процедур і порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у Криворізькому 
національному університеті відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/PYCRSsI) та Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf).
У разі оскарження здобувачем результатів проведення контрольного заходу він звертається із заявою до керівника 
факультету, на якому навчається. Рішенням кафедри й за погодженням з деканом факультету створюється 
апеляційна комісія з трьох викладачів зазначеної спеціальності для прийняття заліку чи екзамену в нього. Члени 
апеляційної комісії детально вивчають та аналізують матеріали підсумкового контролю. Після закінчення засідання 
апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача підписується 
всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні. Результати апеляції оголошуються здобувачеві 
відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей). Про ознайомлення з результатами 
апеляції здобувач особисто робить відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОП «Право» випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Згідно Статуту Криворізького національного університету (п. 2.7) (https://cutt.ly/SYj92Ny) обов’язками учасників 
освітнього процесу є: дотримання норм наукової етики, академічної доброчесності, не допуск плагіату, некоректного 
цитування, порушень авторських прав, прав інтелектуальної власності. Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) закріплює заходи й систему запобігання академічному плагіату та 
виявлення його в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. Положення про академічну 
доброчесність у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та 
Кодекс академічної доброчесності Криворізького національного університету (https://cutt.ly/vYCTW0B) формують 
політику, стандарти та процедури академічної доброчесності. Управління цим процесом на 
загальноуніверситетському рівні здійснює ректор Університету. Керування процесом дотримання академічної 
доброчесності в освітній діяльності Університету, інформування здобувачів вищої освіти та співробітників 
Університету про неприпустимість порушення академічної доброчесності, а також реалізація заходів щодо 
запобігання проявам академічної недоброчесності щодо дотримання принципів академічної доброчесності 
здобувачами вищої освіти здійснюється Центром забезпечення якості вищої освіти.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Процедура Антиплагіату передбачає перевірку всіх кваліфікаційних робіт, дисертаційних робіт, рукописів 
монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій за допомогою антиплагіатних систем. 
Позитивний результат перевірки є важливою умовою допуску до захисту (друку). Антиплагіатна процедура також 
передбачає перевірку інших документів відповідно до потреби. Кожен здобувач освіти у встановлений термін 
повинен передати роботу Комісії з академічної етики кафедри для перевірки. Відповідальний працівник кафедри, 
член Комісії з академічної етики кафедри, розміщує надану для аналізу роботу на сайті Інтернет Системи 
Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com компаній «Плагіат» та «Антиплагіат», з якими університет уклав договори 
про співпрацю. Процес прийому та порівняльного аналізу наукових робіт відбувається впродовж п’яти робочих днів 

Сторінка 14



з дня початку прийому робіт. Комісія з академічної етики кафедри, на основі аналізу Звіту подібності за 
результатами автоматизованого пошуку текстових запозичень програмними продуктами вищевказаних організацій, 
ухвалює рішення щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічних текстах (кваліфікаційних робіт, 
рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій) та передає протоколи Комісії з 
академічної етики факультету.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість 
порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної 
недоброчесності здійснюється студентським самоврядуванням та Радою молодих вчених Університету (семінар 
«Академічна доброчесність»). Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів академічної 
доброчесності, основ інформаційної грамотності та роботи з базами даних здійснюється бібліотекою.
Популяризація академічної доброчесності в освітньому процесі здійснюються шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 
належного оформлення посилань на використані у письмових роботах матеріали;
- запровадження семінарів з основ наукового письма та дослідницької роботи з вивчення вимог до написання 
письмових робіт та акценту на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів,
- коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису джерел та 
оформлення цитувань;
- оприлюднення Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті та інших 
документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному веб-сайті Університету;
- організація постійного консультування співробітників стосовно суперечливих питань Центром внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Викладач може призначати такі види академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили 
академічну доброчесність: зниження результатів оцінювання; повторне проходження оцінювання; призначення 
додаткових контрольних заходів. Керівник кваліфікаційної роботи може призначати такі види академічної 
відповідальності для здобувачів вищої освіти: зниження результатів оцінювання; доопрацювання окремого розділу 
(розділів) кваліфікаційної роботи. Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види 
академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти: виключення з рейтингу претендентів на отримання 
академічної стипендії, позбавлення академічної стипендії; повторне проходження відповідного освітнього 
компонента; повторне виконання кваліфікаційної роботи; проведення додаткової перевірки інших робіт, автором 
яких є здобувач освіти. Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної 
відповідальності співробітникам університету: проведення додаткової перевірки на виявлення ознак академічного 
плагіату всіх робіт, автором яких є порушник; відкликання з розгляду (друку) робіт; позбавлення права брати участь 
у конкурсах та реалізації освітніх проєктів, стипендій, грантів тощо.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу ОП «Право» не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На офіційному інтернет-сайті Університету публікується оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників, терміни та умови його проведення. Згідно з Положенням про 
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим 
наказом ректора № 123 від 20.03.2019 р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf), під час конкурсного добору 
претендент в обов’язковому порядку подає: інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до 
претендента на посаду; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно 
до профілю кафедри; список наукових праць та винаходів за останні п’ять років; копії документів, що підтверджують 
підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним 
законодавством України документи).
Для відбору кращих викладачів на ОП, кандидатури викладачів розглядаються на засіданні кафедри, вченій раді 
факультету (асистенти, викладачі, старші викладачі) та вченій раді університету (доценти та професори). Перевага 
віддається тим, хто має вищі професійні показники, згідно п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
(постанова КМУ від 24 березня 2021 р. № 365).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Кафедра права регулярно залучає практикуючих юристів до організації та реалізації освітнього процесу на ОП 
«Право» шляхом їх участі у розробці та періодичному моніторингу ОП «Право», участі у спільних заходах кафедри 
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(проведення відкритої лекції «Специфіка, плюси та мінуси у професії нотаріуса», яку проводила нотаріус Донцова Н. 
Ю.; відкритої лекції «Захист власних прав та можливість їх застосування», яку провели спеціалісти Центру 
безоплатної правової допомоги; відкритої лекції за участю начальника відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Зирянової Н. С.; відкритої лекції «Щодо ролі прокуратури та суду в сучасному суспільстві»; 
проведення профільних екскурсій (відвідування філії ДУ «Центр пробації» у Дніпропетровській області; 
відвідування центру безоплатної допомоги; відвідування підрозділу під назвою «Поліна» – поліція проти 
насильства»); практичної підготовки здобувачів (на підставі укладених договорів здобувачі мають можливість 
проходити виробничу практику у таких органах та установах: Адвокатське об’єднання «АК «Апріорі», Постійно 
діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації «Регіональна правова група», Адвокат Сова С. М., 
Адвокат Зеленяк Є. С., філія Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. Зворотній зв’язок із 
роботодавцями забезпечується шляхом отримання характеристик на здобувачів за підсумками проходження 
виробничої практики, які надають безпосередні керівники практик від підприємств, організацій та установ.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Керівництво ЗВО усвідомлює важливість і необхідність залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців, які мають високий науковий і професійний рівень. Так, 
здобувачі спеціальності «Право» приймали участь у семінарі з розгляду міжнародного гуманітарного права, що діє 
під час ведення військових дій, яку проводив Міжнародний комітет Червоного Хреста; у семінарі-тренінгу 
«Домашнє насильство: особливості представництва постраждалих осіб», який проводився у Донецькому 
юридичному інституті у рамках програми «Адвокат майбутнього»; у практичних індивідуальних відвідуваннях 
Криворізької місцевої прокуратури № 3.
Навчальні дисципліни кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, господарсько-процесуального 
спрямування забезпечує викладач кафедри права, адвокат, член Колегії адвокатів Дніпропетровської обласної 
адвокатури Панченко М. І.; дисципліну «Адміністративне право та процес» викладає доцент кафедри права, к.ю.н., 
керуючий партнер АО «АК «Апріорі», адвокат, депутат Криворізької міської ради Палій Є. А.; дисципліни 
«Конституційне право», «Екологічне право», «Система судових та правоохоронних органів» забезпечує викладач 
кафедри права, адвокат Івасик Т. Р.; дисципліни «Трудове право», «Правознавство», «Основи права», «Право та 
інтелектуальна власність» викладає доцент кафедри права, к.ю.н., доцент, секретар партійного осередку в 
Довгинцівській районній організації Політичної партії «Сила людей» Величко Д. М.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних 
працівників Криворізького національного університету (https://cutt.ly/XYbMNYR). Професійний розвиток науково-
педагогічних працівників передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих 
професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, постійну самоосвіту та інші 
види і форми професійного зростання і може здійснюватися шляхом формальної та неформальної освіти, 
стажування, здійснення професійної діяльності тощо. Зокрема, професійним розвитком може вважатися здобуття 
наступного ступеня вищої освіти, спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування та/або самоосвіта. 
Професійний розвиток науково-педагогічних працівників має враховувати відповідний професійний стандарт (за 
наявності) і конкретні посадові обов’язки та/або перспективи їх розширення.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники Університету підвищують свою кваліфікацію згідно з цим 
Положенням не рідше одного разу на п’ять років. Удосконалення методики викладання є пріоритетною складовою 
всієї системи викладацької діяльності. Важливу роль в реалізації цього процесу виконують проведення й 
обговорення відкритих занять, взаємовідвідування занять, які здійснюються відповідно до затверджених графіків. Їх 
результати визначають напрями роботи з удосконалення педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників 
кафедри.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF) за зразкове виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю; 
високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та 
громадській роботі до викладачів застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження 
грамотою, почесною грамотою; преміювання. За особливі трудові заслуги викладачі Університету представляються 
у вищі органи до заохочення, до нагородження державними нагородами та ін. Так завідувач кафедри права Юсупов 
В. А. був нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом» ІІ ступеня; доцент Палій Є. А. нагороджена 
медалями «За заслуги перед містом» ІІ та ІІІ ступенів, пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток 
Дніпропетровської області», нагрудним знаком «За заслуги перед містом», почесною відзнакою Національної 
Асоціації адвокатів України, почесною відзнакою «За розвиток адвокатури Дніпропетровської області», подяку за 
вагомий особистий внесок у розбудову інституту адвокатури, утвердження принципу верховенства права, 
дотримання високих стандартів професії та відданість її ідеалам; викладач кафедри права Панченко М. І. 
нагороджений медаллю «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня.

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?

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок державного або регіонального 
замовлення, або за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (https://cutt.ly/BYqRN0r). Звіти про фінансові 
результати розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova. За результатами щорічного аналізу, до фінансового 
плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної й 
лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмами (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf). В 
освітньому процесі використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання, задіяні 
спеціалізовані лабораторії. В аудиторіях є доступ до мережі Internet.
Завдяки діяльності Видавництва Університету, а також вебресурсам Університету та кафедри права освітній процес 
забезпечено навчально-методичною та науковою літературою. Обсяг фондів бібліотеки Криворізького 
національного університету – понад 900 тис. джерел. Кожен має можливість взяти участь у процесі комплектації 
фондів бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua). З 2019 року функціонує репозиторій, де здобувачі освіти мають змогу 
знайомитись з публікаціями науковців КНУ. Бібліотека виконує функції адміністратора міжнародних 
наукометричних баз даних : WoS, Scopus. Навчально-методичне забезпечення складається з робочих програм, 
силабусів, методичних рекомендацій, а також підручників і навчальних посібників, що дає можливість досягти 
цілей та програмних результатів навчання.

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?

Здобувачі вищої освіти та викладачі мають безкоштовний доступ до навчальних підручників, посібників, спеціальної 
фахової літератури, періодичних видань, зокрема в електронній формі, які дозволяють повністю виконати вимоги 
ОП і навчального плану, до баз даних Scopus і Web of Science. Навчальні корпуси та гуртожитки Університету 
підключено до мережі Інтернет. Бібліотека має власний сайт, працює електронний каталог. Діє автоматизована 
бібліотечна програма, електронна читальна зала.
В Університеті постійна увага приділяється розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов здобувачів і 
співробітників, що сприяє якісному забезпеченню освітньої діяльності за ОП. Діє спортивний комплекс, громадсько-
освітній комплекс «Палац молоді і студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом здобувачів з інших міст 
є гуртожитки. Для відпочинку здобувачів та співробітників діє спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на 
узбережжі Чорного моря.
Основні події відображаються в Facebook: Університет (https://www.facebook.com/knu.edu.ua), кафедра 
(https://cutt.ly/DYWtVf5). В Криворізькому національному університеті функціонують органи студентського 
самоврядування (https://cutt.ly/DYWrVrH). Контроль за якістю надання освітніх послуг здійснює Центр 
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/YYWw7PJ). За результатами опитування здобувачів освітнє 
середовище задовольняє їхні потреби (https://cutt.ly/tYWrauH); обладнано скриньки довіри 
(https://cutt.ly/qYWrcxA).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено у Стратегії розвитку Криворізького 
національного університету на 2020-2025 рр. (https://cutt.ly/9YWjtwb). Безпечність освітнього середовища для всіх 
учасників освітнього процесу регламентується Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF). 
Університет забезпечує належне утримання приміщень, права здобувачів на безпечні умови навчання, проживання 
у гуртожитку, користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань 
та зміцнення здоров’я, захист від будь-яких форм фізичного та психічного насилля та організовує якісне харчування.
У Криворізькому національному університеті функціонує відділ охорони праці.
Окрім того, щорічно проводиться перевірка комісією у складі представників Університету, ДСНС України та 
Держпродспоживслужби України, результати якої оформлюються Актом прийому готовності Університету до нового 
навчального року.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Криворізький національний університет 
організовує свою діяльність відповідно до постанови МОЗ України № 50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)». Для всіх ОК ОП розроблені дистанційні курси на платформі Google Classroom.

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?

Комплексну підтримку здобувачів здійснюють викладачі кафедри в процесі викладання дисциплін та консультацій, 
куратори груп, працівники деканату, гарант ОП та завідувач кафедри. Куратор академічної групи здійснює первинну 
підтримку здобувачів з усіх питань навчання в університеті,
проводить консультації та інформує про особливості освітнього процесу. Беруть участь у механізмі освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти профспілковий 
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комітет КНУ та органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування надає консультаційну допомогу 
здобувачам щодо прав та обов’язків, правил проживання та внутрішнього розпорядку у гуртожитку, поведінки на 
території Університету, щодо проблем адаптації до студентського середовища, щодо питань організації і проведення 
просвітницьких, культурних, організаційно-виховних заходів, щодо питань етики та академічної доброчесності.
Для інформаційної підтримки здобувачів до освітнього процесу впроваджено принципи дистанційної освіти.
Забезпечення отримання необхідної інформації, зокрема про освітні програми, здобувачами вищої освіти 
представлено через офіційний сайт Університету (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy), та в соціальних 
мережах.
Завдяки впровадженню в освітній процес автоматизованої системи управління «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/), 
здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись із розкладом занять, навчальними планами тощо. Здобувачі мають 
доступ до міжнародних програм з академічної мобільності, грантів, освітніх та наукових проєктів 
(http://doir.knu.edu.ua).
Консультаційну підтримку щодо підбору необхідної літератури для підготовки індивідуальних завдань надають 
викладачі та співробітники Науково-технічної бібліотеки.
Соціальна підтримка забезпечується розвиненою інфраструктурою, що складається з гуртожитків, пунктів 
громадського харчування, Палацу молоді та студентів, спортивних споруд, бази відпочинку 
(http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu).
Криворізький національний університет активно працює над питаннями працевлаштування випускників. Для цього 
створено Центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. Основними задачами центру є: допомога 
здобувачам і випускникам у пошуках роботи; формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог 
на ринку праці; формування тісних, суспільно значимих традицій співпраці бізнесу та освіти та інформування 
здобувачів щодо календарних заходів Центру (ярмарки вакансій, зустрічі з роботодавцями, тренінги тощо).
Центром забезпечення якості вищої освіти проводяться анкетування, опитування здобувачів, здійснюється 
моніторинг освітньої діяльності. Згідно з результатами анкетування, здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень 
підтримки від Університету.

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)

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Порядком супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного 
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf).
Відповідно до Порядку за кожним із навчальних корпусів призначена відповідальна особа, на яку покладено 
обов’язки щодо забезпечення доступу до території Університету особам з особливими освітніми потребами, а також 
зазначені контактний телефон та електронна адреса, за допомогою яких можна отримати публічну інформацію чи 
звернутись за допомогою у наданні доступу до території Університету.
Адміністрація Криворізького національного університету провела роботу щодо залучення зовнішньої фінансової 
допомоги для реалізації проєкту з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до будівлі Університету.
До осіб з особливими освітніми потребами відносяться і матері, які мають малих дітей. У зв’язку з цим Університет 
спільно з ГО «КРИВОРІЗЬКА ФУНДАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО» створила у головному корпусі університету кімнату 
матері та дитини.
Право на освіту осіб із особливими освітніми потребами може бути реалізовано з використанням технології 
дистанційного навчання.
На ОП «Право» особи з особливими потребами не навчаються. 

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?

Процедура вирішення конфліктних ситуацій в Криворізькому національному університеті регулюється Положенням 
про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), Положенням про порядок запобігання та врегулювання 
потенційного й реального конфліктів інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького 
національного університету (https://cutt.ly/JYWArn1) та Антикорупційною програмою Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/2YCFP5x), які розроблені на підставі 
законів України «Про запобігання корупції» (https://cutt.ly/pYWABCR), «Про вищу освіту», «Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» 
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text).
Усі учасники освітнього процесу мають право на захист честі та гідності, захист від будь-яких форм експлуатації, 
фізичного та психічного насильства, оскарження дій науково-педагогічних працівників та посадових осіб у порядку, 
визначеному законодавством.
Адміністрація Криворізького національного університету сприяє запобіганню конфліктів і створенню творчої 
атмосфери в колективі, здійснюючи заходи виховного характеру (кураторські години згідно плану виховної роботи, 
профілактичні бесіди із фахівцями соціальної сфери, психологічної підтримки та охорони здоров’я тощо).
В Університеті створена Комісія з етики та управління конфліктами.
Для упередження й вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з освітнім процесом, на засіданні кафедри може 
бути ухвалено рішення про відсторонення задіяної особи від участі в освітньому процесі, обговоренні та голосуванні 
з питання, через яке виникла конфліктна ситуація.
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При виникненні конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, 
пишеться повідомлення про реальний або потенційний конфлікт інтересів, в якому стисло викладається ситуація, 
суть приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення, а також зазначення інформації про те, чи 
вчинялися дії та чи приймалися рішення в умовах конфлікту інтересів.
У разі виникнення питань корупційного характеру дана ситуація розглядається на рівнях кафедри, вченої ради 
факультету та Університету. Звернення у формі скарги приймаються у письмовому вигляді через «Скриньку 
довіри», в електронному вигляді – на електронну адресу Університету (knu@knu.edu.ua) або безпосередньо 
керівникові відповідного підрозділу. 
Для вивчення питання щодо дотримання прав людини, виявлення фактів корупції, а також сприяння розв’язанню 
конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті проводиться соціологічне дослідження серед 
здобувачів вищої освіти на тему: «Ефективність урегулювання конфліктних ситуацій щодо сексуальних домагань, 
дискримінації та корупції». 
Випадків, що потребують врегулювання конфліктних ситуацій, на ОП «Право» не було.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
у Криворізькому національному університеті» (https://cutt.ly/QYWGbwU).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ОП розробляється проєктною групою на чолі з керівником, узгоджується з групою забезпечення, з представниками 
роботодавців, ректором, розглядається та затверджується Вченою радою Криворізького національного університету.
В Університеті діє система постійного моніторингу ринку праці (https://cutt.ly/4YW8yA5) та ринку освітніх послуг, 
залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентності випускників та визначення змісту вищої освіти.
Перегляд ОП відбувається за результатами постійного моніторингу, опитування, збору рецензій та відгуків від 
науково-педагогічних працівників, здобувачів, випускників й роботодавців та прогнозування розвитку й потреб 
суспільства.
Центр забезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету, а також кафедра права 
проводять анкетування представників стейкхолдерів. Результати анкетування аналізуються з урахування побажань 
стейкхолдерів, готуються пропозиції щодо змін у ОП, які в подальшому обговорюються на засіданнях групи 
забезпечення ОП.
У результаті комплексної співпраці зі стейкхолдерами та введенням галузевого Стандарту були запропоновані 
наступні зміни до ОП «Право», яка розміщена на сайті Університету в розділі «Пропозиції щодо внесення змін до 
освітніх програм» (https://cutt.ly/MYW8Uz6): замінено бакалаврську дипломну роботу на атестаційний екзамен; 
уведені нормативні («Юридична логіка» та «Судова риторика») та вибіркові («Система судових та правоохоронних 
органів (поглиблене вивчення)», «Адміністративне право та процес (поглиблене вивчення)», «Вступ до 
спеціальності: Юридична деонтологія») дисципліни для отримання здобувачами більш вичерпної інформації у 
відповідних галузях права, яку випускники надалі використають у своїй професійній діяльності; дисципліну 
«Психологія і педагогіка» розділено на дві дисципліни («Психологія особистості» та «Педагогічна майстерність») 
для більш детального розгляду навчального матеріалу; уведена вибіркова дисципліна «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» для кращої підготовки здобувачів до вступу до магістратури. Наведені зміни зробили 
освітню програму більш логічною і сучасною, усунули недоліки змістовного наповнення освітніх компонент.

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

Періодичний зворотній зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу Криворізького національного університету. Здобувачі вищої освіти мають змогу 
висловлювати свою думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету 
та Вченої ради університету, ознайомившись з відповідними проєктами на сайті Університету 
(https://cutt.ly/kYTRgMW) і кафедри (https://cutt.ly/2YGAU2g).
Окрім того, здобувачі вищої освіти залучені до процедур забезпечення якості освіти та перегляду ОП шляхом 
анкетування. Мета опитування – оцінити зв’язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, що 
проявляються у засвоєнні здобувачами компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, умінні використовувати теорію 
на практиці; виявити проблемні аспекти у наданні освітніх послуг. Опитування проводиться у формі on-line 
анкетування. Участь здобувачів вищої освіти в опитуванні є анонімною. Організацію опитування здобувачів вищої 
освіти щодо оцінювання якості освітньої діяльності процесу вивчення навчальних дисциплін спільно зі 
студентським самоврядуванням здійснює Центр забезпечення якості вищої освіти. Результати анкетування в 
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узагальненому вигляді обговорюються на Вченій раді та оприлюднюються на веб-сайті Університету.
Проєкт ОП «Право» 2021року, оприлюднений на сайті Університету у розділі «Пропозиції щодо внесення змін до 
освітніх програм» (https://cutt.ly/DYTT43w), враховує побажання здобувачів та роботодавців щодо підвищення 
якості вищої освіти.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Права й обов’язки студентського самоврядування регламентуються Положенням про студентське самоврядування 
Криворізького національного університету (https://cutt.ly/rYTGJSC). 
Органи студентського самоврядування беруть участь в управлінні Університетом у порядку, установленому Законом 
України «Про вищу освіту» та Статутом університету (https://cutt.ly/xYTG9Cp); в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля; 
проводять організаційні, просвітницькі, наукові та інші заходи; беруть участь у заходах (процесах) щодо 
забезпечення якості вищої освіти; захищають права та інтереси здобувачів. Окрім того, органи студентського 
самоврядування залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом включення представників 
студентства до складу комісії із забезпечення якості вищої освіти, навчально-методичної комісії, Вченої ради 
університету, а також шляхом організації постійної системи анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 
освітнього процесу та їх адаптації до умов освітнього середовища.
Студентська рада Криворізького національного університету систематично розглядає питання академічної 
доброчесності, індивідуальної траєкторії навчання, складової ОП тощо. Результати аналізу анкетування 
(опитування) використовуються кафедрами Університету для подальшого покращення методичного, матеріального, 
інформаційного забезпечення освітнього процесу з наступним звітом щодо вжитих заходів, а також для 
удосконалення ОП.

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

Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості ОП 
«Право» шляхом безпосереднього спілкування, участі у проведенні спільних науково-практичних заходів, надання 
можливості для проходження практики здобувачам, підготовки відгуків-рецензій. У межах даної ОП представники 
роботодавців залучаються до її обговорення та рецензування, до проведення лекцій та практичних занять з фахових 
дисциплін. З метою визначення якості підготовки випускників ОП вони також залучаються до підсумкової атестації 
в якості членів Екзаменаційної комісії.
Представники роботодавців є членами Наглядової ради КНУ, що дає їм змогу безпосередньо впливати на якість ОП 
і мати об’єктивне уявлення про проблеми і перспективи надання освітніх послуг.
Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості у 
Криворізькому національному університеті передбачено їх анкетування, обговорення умов і завдань практики 
здобувачів вищої освіти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є базами проведення практики.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Перший випуск ОП «Право» відбудеться у 2022 році. Разом з тим в Університеті існує загальна практика збирання 
та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників різних рівнів 
навчання, яка здійснюється як Центром сприяння працевлаштуванню здобувачів і випускників, так і гарантами ОП 
спільно із викладачами кафедр шляхом проведення усних та онлайн-опитувань випускників, а також написання 
листів-запитів на підприємства.
Інтерес представляють як відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників ОП, так і зворотній зв’язок 
щодо якості освітнього процесу, зокрема дублювання дисциплін, практичної спрямованості освітніх компонентів, 
глибини отриманих знань тощо.

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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/ZYGxjjW) відповідно до нормативно-правових документів університету та Положення про моніторинг 
якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/LYGxWDE). За 
результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю Університету, переглянуто та доповнено Стратегію 
розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. (https://cutt.ly/QYGci4o). Зокрема, акцент 
зроблено на необхідності впровадження й удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із 
залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; залучення роботодавців та інших зацікавлених сторін до 
формування освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти за спеціальностями Криворізького національного 
університету. План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному університеті на 
2020–2025 рр. (https://cutt.ly/FYGcvmT), який передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в Університеті, укладено відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», ухвалених Міністерською конференцією в 
Єревані 14–15 травня 2015 р.
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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?

Оскільки акредитація ОП «Право» є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які 
беруться до уваги під час удосконалення ОП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно до 
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(https://cutt.ly/SYGUQZZ) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
освіти в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). Моніторинг 
проводиться як комплексна перевірка факультету (не рідше 1 разу на 5 років). Аналіз діяльності факультету 
обговорюється на Вченій раді університету. За результатами перевірки вживаються заходи щодо усунення недоліків 
та зазначаються терміни їх реалізації. Для комплексної перевірки факультету наказом ректора створюється комісія, 
до складу якої входять науково-педагогічні працівники інших факультетів, представники Центру забезпечення 
якості вищої освіти, навчально-методичного відділу, наукової частини, студентського самоврядування.
На засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах кафедри, факультету, університету обговорюються питання 
поліпшення якості викладання, контролю, методичних матеріалів. Відповідно до Положення про опитування 
абітурієнтів, батьків, випускників Криворізького національного університету та роботодавців 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf), здійснюється щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Освітні програми та навчальні плани розробляються робочими групами кафедр, відповідальними за формування 
ОП. Координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог щодо навчальних (робочих навчальних) 
планів здійснює навчально-методичний відділ Університету (НМВ), Центр забезпечення якості вищої освіти 
(ЦЗЯВО).
Програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної 
навчальної дисципліни, ухвалюються вченою радою факультету, до складу якого входить кафедра, і затверджується 
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: 
випускові кафедри, вчені ради факультетів та робочі групи, НМВ, вчена рада університету, ЦЗЯВО.
Відповідальні за впровадження та виконання якісного набору до бакалаврату: кафедри, приймальна комісія, 
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів: кафедри, НМВ, ЦЗЯВО.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення практичної підготовки здобувачів: кафедри, вчені ради 
факультетів, НМВ, Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Відповідальні за планування, виконання та звітування щодо форм та обсягів роботи науково-педагогічних 
працівників: завідувачі кафедр і декани факультетів, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Правила та процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків здійснюються в порядку та 
спосіб, передбачений Законом України «Про вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами 
Університету, доступ до яких забезпечено шляхом розміщення на офіційному сайті Університету 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).
Основні документи ЗВО:
Статут Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-
pryyomu);
Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
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(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції:
- на юридичну адресу Університету (http://www.knu.edu.ua/rekvizyty);
- офіційну електронну адресу Університету (knu@knu.edu.ua);
- електронні адреси відповідних структурних підрозділів (https://cutt.ly/CYVw9HC), випускової кафедри 
(https://cutt.ly/2YGAU2g);
- за допомогою «Скриньки довіри» (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 
галузі знань 08 «Право» розміщена на сайті Університету: https://cutt.ly/aYGShkd.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Проведене самооцінювання показує, що ОП «Право» має такі сильні сторони:
- основне ядро ОП враховує регіональну специфіку та особливості ринку праці;
- ОП передбачає індивідуальну траєкторію навчання, змістивши акценти з галузей публічного права на галузі 
приватного права, зі сфери державного управління на сферу бізнесу.
- ОП складена таким чином, що має можливості до вдосконалення;
- освітні компоненти та їх зміст відносно легко дозволяють вносити зміни, не порушуючи основне ядро;
Слабкими сторонами ОП є:
- недостатньо розвинені міжнародні зв’язки;
- відсутність практики викладання компонентів ОП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості 
для нового набору та академічної мобільності;
- відсутність навчання за умов дуальної освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП «Право» упродовж найближчих 3 років є:
- подальше покращення якості освітніх послуг за ОП шляхом підвищення фахового рівня науково-педагогічних 
працівників через постійне та систематичне підвищення кваліфікації, участь у наукових конференціях, підготовку 
наукових публікацій, проведення відкритих занять з подальшим обговоренням їх результатів, обмін досвідом з 
фахівцями – практиками;
- розширення партнерських зв’язків з вітчизняними та зарубіжними університетами і науково-дослідними 
установами, укладання з ними договорів про співробітництво;
- розширення внутрішньої та зовнішньої мобільності;
- періодичний моніторинг ОП шляхом проведення обговорень та онлайн анкетування з метою удосконалення ОП, 
робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, форм і методів навчання, оновлення навчально-методичного 
забезпечення підготовки юристів;
- впровадження дуальної освіти;
- проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів студентських проєктів із 
залученням до них здобувачів освіти за ОП, спеціалістів-практиків та представників інших ЗВО;
- розширення баз практик на підставі угод про співробітництво з подальшим працевлаштуванням випускників;
- розширення співпраці зі стейкхолдерами з подальшим укладанням з ними договорів про співробітництво;
- запровадження та удосконалення дистанційного навчання з метою полегшення пошуку необхідної методичної 
інформації та посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання.
КНУ планує здійснити для реалізації цих перспектив такі заходи:
1) підвищувати кількість публікацій у журналах, представлених у міжнародних наукометричних базах даних, 
насамперед Scopus та Web of Science;
2) розвивати власну інтегровану систему керування освітнім процесом шляхом залучення до її складу підсистем 
дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів;
3) запровадження практики викладання дисциплін ОП англійською мовою.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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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: Ступнік Микола Іванович

Дата: 17.02.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РНП Іноземна 
мова.pdf

Z8Y8p/TRhk95qAZ5
usvs4jYkeEcCaA3MI

2VrnVuWLCE=

1. Мультимедійне обладнання
2.Звуковідтворювальна 
апаратура
3.Інтерактивна дошка
4. Програмне забезпечення: 
OpenOf ice.org; MS Windows 7; 
NOD 32
5. ABBYYLingvo (пакет 
прикладних програм)

Латинська мова 
(юридична 
фразеологія)

навчальна 
дисципліна

РНП Латинська 
мова (юридична 
фразеологія).pdf

+J95M1cYb4Viogn61
KwGQrBBG1YcIvl6IL

zkVb5mhF8=

1. Мультимедійне обладнання
2.Звуковідтворювальна 
апаратура
3.Інтерактивна дошка
4. Програмне забезпечення: 
OpenOf ice.org; MS Windows 7; 
NOD 32
5. ABBYYLingvo (пакет 
прикладних програм)

Інформатика навчальна 
дисципліна

РНП 
Інформатика.pdf

10vnH08QKdobz9fD
I2GSNHivonhpnq0Y

pNBQ6ODuJ5o=

1. Аудиторія персональних 
комп’ютерів класу Celeron, 
Pentium, AMD з операційною 
системою типу Windows 7, 8
2. Програмне забезпечення: 
пакет програм Microsoft Ofice

Ділова українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РНП Ділова 
українська мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

7Z7qM8zScLsXA+Gu
Bm528DW8ijnalje77

bH4hCDkxE0=

1. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання
2. Звуковідтворювальна 
апаратура
3.Дистанційна платформа 
Мoodlе, Google Meet.

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

РНП Охорона праці 
та безпека 

життєдіяльності.p
df

ybXtYojVKNvxBAyQ
Tg2/5n30a4kF0ic+n

naADFaNWm0=

1. Стенди протипожежної 
безпеки
2. Первинні засоби гасіння пожеж 
(вогнегасники) – 7 шт.
3. Стенди електробезпеки – 2 
шт.
4. Стенд «Засоби захисту від 
ураження електричним 
струмом»
5. Стенди «Боротьба з основними 
шкідливостями виробничого 
характеру: пил, шум, вібрація» – 
3 шт.
6. Інформаційні планшети та 
макети

Філософія навчальна 
дисципліна

РНП Філософія.pdf /UrvoHlngSTZ9V/0iz
WNl8CtZmh5Ftthoe

JYaA6fRP0=

Мультимедійне обладнання

Політологія навчальна 
дисципліна

РНП 
Політологія.pdf

zezrJvPLRm2V/OLs
KHG3MAG6yjzX0kg

ROfjBp4eyayc=

Мультимедійне обладнання

Основи економічної 
теорії

навчальна 
дисципліна

РНП Основи 
економічної 
теорії.pdf

iSlqazlLks7NF7suf8+
Zp4pMdtpE9oilZncg

FU/TnrI=

Мультимедійне обладнання

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

РНП Історія 
України та 
української 

культури.pdf

RsIZ9kO3zbzzWzNar
uZ1MbucuANmkZ+4

orvz4fWNvGk=

Мультимедійне обладнання

Кримінальне право та навчальна РНП Кримінальне sN5bau8S03Mu4Hza Мультимедійне обладнання



процес дисципліна право та процес 
2018.pdf

LBFuCxN/TZIR/Eve
RWqQRKlwn6o=

Конституційне право навчальна 
дисципліна

РНП 
Конституційне 
право 2018.pdf

vOsN2R4Un1vlshg1e
DFMXD+vhxGiAQX

NTLB+5yfppsU=

Мультимедійне обладнання

Теорія держави та 
права

навчальна 
дисципліна

РНП Теорія 
держави та права 

2018.pdf

ha43Y8czSrPJd4JPtj
S++iOJohsJ3UdZjzc

EFLdXr8g=

Мультимедійне обладнання

Соціологія навчальна 
дисципліна

РНП Соціологія.pdf jaD5RWYeSO9xvcdp
VytMxUt2zDKPestc7

yNhvHHQfCc=

Мультимедійне обладнання

Державна атестація підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
щодо виконання 

длпломнмх 
робіт.pdf

SgyeW5TRvUywvRG
24o9cLUqvcx6HNN
QhhKZQhcMNuWU

=

1. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link): http://lib.knu.edu.ua; 
електронний каталог: 
https://cutt.ly/mYHyAG4;
електронний архів (DSpace KNU).
2. Тренінговий центр:
мультимедійне обладнання для
проведення презентацій 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
захисту кваліфікаційних робіт, 
проведення тренінгів.

Підготовка 
бакалаврської 
дипломної роботи

підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
щодо виконання 

длпломнмх 
робіт.pdf

SgyeW5TRvUywvRG
24o9cLUqvcx6HNN
QhhKZQhcMNuWU

=

1. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link): http://lib.knu.edu.ua; 
електронний каталог: 
https://cutt.ly/mYHyAG4;
електронний архів (DSpace KNU).
2. Тренінговий центр:
мультимедійне обладнання для
проведення презентацій 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
захисту кваліфікаційних робіт, 
проведення тренінгів.

Цивільне право та 
процес

курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
щодо виконання 

курсових робіт.pdf

oRGI0LvH6lTxIaAK
LY65wc9+mtQVriW6

3e+UAbr7Kg0=

Мультимедійне обладнання

Конституційне право курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
щодо виконання 

курсових робіт.pdf

oRGI0LvH6lTxIaAK
LY65wc9+mtQVriW6

3e+UAbr7Kg0=

Мультимедійне обладнання

Практика виробнича практика Методичні вказівки 
щодо проходження 

виробниічої 
практики.pdf

ysZp3mdwVVKEtqx
mCpXZ15wekwVZWr

K+nidkvuDtqXM=

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

навчальна 
дисципліна

РНП Вступ до 
спеціальності 

Юридична 
деонтологія 

(тренінг-курс) 
2018.pdf

pE+vvoSjoo3vh25iM
J/iq25JkjauBY+GsE

gyCNCmSyA=

Мультимедійне обладнання

Римське приватне 
право

навчальна 
дисципліна

РНП Римське 
приватне право 

j4T8mcy4f5Gb/szTL
EibbNa/h+TgHa0Rh

Мультимедійне обладнання



2018.pdf kEBAJAMFBI=

Система судових та 
правоохоронних 
органів

навчальна 
дисципліна

РНП Система 
судових та 

правоохоронних 
органів 2018.pdf

7enQfYmvqcB7CuT
W1y193yKz50CgsnbO

2We8YvJQkzA=

Мультимедійне обладнання

Адміністративне 
право та процес

навчальна 
дисципліна

РНП 
Адміністративне 
право та процес 

2018.pdf

i/TNH4DcG4uLLK5F
4m+41DJciCwv4PoJ

RxrccyXPo9Q=

Мультимедійне обладнання

Трудове право навчальна 
дисципліна

РНП Трудове право 
2018.pdf

5sHRt9CgMBE5Tuw
Qdhx0XrR6tAtBhaIn

BjaJupqV72M=

Мультимедійне обладнання

Цивільне право та 
процес

навчальна 
дисципліна

РНП Цивільне 
право та процес 

2018.pdf

RcT+lb0G5QgZK7sO
BSkTRxcPkE97+Wfh

F4lWq/9CCAI=

Мультимедійне обладнання

Міжнародне право навчальна 
дисципліна

РНП Міжнародне 
право 2018.pdf

hsepQRpzmvsaaQjM
ImS3s8Id/jyWapopK

Unv0w0DskQ=

Мультимедійне обладнання

Міжнародне приватне 
право

навчальна 
дисципліна

РНП Міжнародне 
приватне право 

2018.pdf

9p0mw+Lu7dKXQ1F
sbeslPs0QuKw2UC74

2Dd23xzEodM=

Мультимедійне обладнання

Право Європейського 
Союзу

навчальна 
дисципліна

РНП Право 
Європейського 
Союзу 2018.pdf

H1mCVodPr+bl17ag
MifYjQ8NP8Mzzuut

4OOp1bNEBzY=

Мультимедійне обладнання

Гірниче право навчальна 
дисципліна

РНП Гірниче право 
2018.pdf

aJAMlvKtYzEfUbEN
KZl2ZoiqGoMeu4Lh3

VggPjZ3FuE=

Мультимедійне обладнання

Права людини у 
військових конфліктах

навчальна 
дисципліна

РНП Права людини 
у військових 
конфліктах 

2018.pdf

kU4u0aK5DAdcjVGL
rePIbVAsnrnvyCEy6o

HmZrRlpmY=

Мультимедійне обладнання

Теорія держави та 
права

курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
щодо виконання 

курсових робіт.pdf

oRGI0LvH6lTxIaAK
LY65wc9+mtQVriW6

3e+UAbr7Kg0=

Мультимедійне обладнання

Екологічне право навчальна 
дисципліна

РНП Екологічне 
право 2018.pdf

xTDTFC/7mE65T0+
ee6+ahaf3qvH6RW8

8QtaPRl8am84=

Мультимедійне обладнання

 
* 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 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

537 Георгієва 
Олена 
Петрівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
281 Публічне 

31 Латинська 
мова 
(юридична 
фразеологія)

Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років (п. 
38 Ліцензійних умов): 
1; 4; 8; 12; 14; 19.
Стажування:
Міжнародне 
стажування. Higher 
Education Strategies for 
Technological 
Innovation in the 



управління та 
адмініструванн

я

Global Context of 
Changing Social 
Demands (Teaching 
English as Foreing 
Language). 
Університет 
менеджменту м. Варна 
(Болгарія), 2019 
Сертифікат 
№198/26.09.2019 (180 
год.).

Публікації:
1. Moiseienko S., 
Lisetskyi K., Giahilieva 
L., Garmash O., 
Georgiieva O. Pedagogy 
of translation in the age 
of digital technologies, 
Laplage em revista, 
2021, V.7, Стр.148-156.
2. Demchenko, O; 
Evtekhov, V; Georgiieva 
O., Mineral 
composition of high-
grade ores that are one 
of the components of 
coarse grade screening 
from crushing and 
screening plants in 
Kryvyi Rih basin, 
Visnyk of Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv-
Geology, 2017, p.77-81.
3. О. Демченко, В. 
Євтєхов, А. Євтехова, 
Е. Георгієва 
Обгрунтування 
ефективної технології 
повторного збачення 
крупнозернистого 
відсіву дробильно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка , 
Геологія №1(80), 
2018. С. 69-73.

213514 Домнічев 
Микола 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060331, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042702, 
виданий 

30.06.2015

10 Охорона праці 
та безпека 
життєдіяльност
і

Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років (п. 
38 Ліцензійних умов): 
1; 2; 3; 4; 8; 11; 12; 14; 
19.

Стажування:
Підвищення 
кваліфікації з 
«Безпеки 
життєдіяльності» 
свідоцтво №000034 
ІДУЦЗ 09511660. Київ 
2018р.
Підвищення 
кваліфікації з 
«Цивільного захисту» 
№000025, ІДУЦЗ 
09511660. Київ 2018р.

Публікації:
1. Домнічев М.В., 
Маленко Я.В., Негрій 
Т. О., Шепеленко Р.М. 
Скорочення виносу 



пилу з поверхонь 
хвостосховищ як 
елемент підготовки до 
рекультивації ВІСТІ 
Донецького гірничого 
інституту №1 (48), 
2021 С.91-101.
2. Nehrii Serhii, 
Surzhenko Andrii, 
Nehrii Тetiana, Toporov 
Andrii, Fesenko 
Eduard, Pavlov Yevhen 
Determining the 
efficiency and 
parameters of rubble 
strip reinforcement 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 3 (7 
(111)), 74–83. doi: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.235416.
3. Домнічев М.В., М. 
І.Малаховський 
Т.О.Негрій 
О.В.Нестеренко О.Ю. 
Близнюкова 
Проведення 
біологічної 
рекультивації діючих 
хвостосховищ VІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція ДНВЗ 
«ДонНТУ», м. 
Покровськ «ВІСТІ 
Донецького гірничого 
інституту» №1 (46), 
2020.
4. Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В. 
Близнюкова О.Ю., 
Марич В.М.Огляд 
сучасного стану 
пожежної безпеки та 
розробка 
рекомендацій щодо 
захисту працівників 
офісних приміщень 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць – 
Кривий Ріг: КНУ. – 
2020. – Випуск 51. 
Фахове видання.
5. Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В., 
Близнюкова О.Ю. 
Елементи біологічної 
рекультивації узбіч, як 
спосіб зменшення 
пилового 
навантаження на 
працівників Гірничий 
вісник : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг: 
КНУ. – 2020. – 
Вип.108. – С.50-57.

222148 Паустовська 
Тамара 
Іванівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014634, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019130, 

виданий 
18.04.2008

32 Основи 
економічної 
теорії

Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років (п. 
38 Ліцензійних умов): 
1; 3; 4; 12.

Стажування:
Криворізький 



державний 
педагогічний 
університет, з 
27.11.2017-27.12.2017, 
наказ №432 від 
23.11.2017.

Публікації:
1. Паустовська Т.І. 
Еволюція теорій 
глобалізації та їх 
сучасний контекст. 
Бізнес-навігатор. 
2021. Вип. 2 (63). С. 
12–16.
2. Паустовська Т.І., 
Потапчук А.В. Міста-
лідери як суб’єкти 
глобальної економіки. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2021. 
Вип. 36. С. 113–116.
3. Шахно А.Ю., 
Паустовська Т.І., 
Кравчук Л.М., Лашкун 
Г.А. 
Людиноцентрична 
складова інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
гірничодобувного 
регіону. Економіка і 
держава. 2021. №8. С. 
37–41.
4. Паустовська Т.І., 
Гусак А.С. Глобальні 
економічні фактори 
зміни навколишнього 
середовища: сучасні 
тенденції та основні 
проблеми. Науково-
практичний журнал 
Економічні студії. №2 
(28). 2020. С.79–85.
5. Лашкун Г.А., Шахно 
А.Ю., Паустовська Т.І. 
Проблеми кількісної 
оцінки 
інтелектуального 
капіталу як складової 
національного 
людського капіталу. 
Науково-практичний 
журнал Інвестиції: 
практика та досвід. № 
13. 2018. С. 32–37.

219825 Шамрай 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052009, 

виданий 
28.04.2009, 

20 Інформатика Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років (п. 
38 Ліцензійних умов): 
1; 4; 12; 14.

Стажування:
Підвищення 
кваліфікації Шамрай 
Олена 
Володимирівна, ДВНЗ 
«КНУ», свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
37664469/000449–18, 
спеціальність 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

032939, 
виданий 

30.11.2012

«Інженерія 
програмного 
забезпечення», тема: 
«Методика 
формування 
професійної 
компетентності 
студентів першого та 
другого рівнів вищої 
освіти спеціальності 
121 «Інженерія 
програмного 
забезпечення», від 30 
листопада 2018р.

Публікації:
1. Смолянський П.С., 
к.т.н., доцент, 
Шамрай О.В., к.т.н., 
доцент, Козіков А.В., 
старший викладач. 
Математичне 
моделювання пошуку 
еволюціонуючих 
локальних порожнин 
// Дніпро, Кам’янське, 
Математичне 
моделювання Вип.
№1(44), 2021, Розділ 
2. Моделювання та 
оптимізація в 
технології 
конструкційних 
матеріалів. с. 147-153.
2. Смолянський П.С., 
к.т.н., доцент, 
Шамрай О.В., к.т.н., 
доцент, Козіков А.В., 
старший викладач. 
Математичне 
моделювання процесу 
пошуку локальних 
порожнин для 
бінарного середовища 
в тривимірному 
випадку // Дніпро, 
Кам’янське, 
Математичне 
моделювання №1(40) 
2019 Вип.№6, 2019 
Розділ 1. Математичне 
моделювання в 
природничих науках 
та інформаційні 
технології. стр.3-13.
3. Дворніков В.А., 
Мельниченко Н.П., 
Шамрай О.В. 
Методологічні 
проблеми вивчення 
фундаментальних та 
загально-інженерних 
дисциплін в умовах 
перебудови технічної 
освіти // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. – 2018. – Вип. 
218. – С. 163-168.

209024 Моргун 
Олена 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 

19 Політологія Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років (п. 
38 Ліцензійних умов): 
1; 4; 8; 12.

Стажування:
Національна 
металургійна академії 



(російська та 
англійська), 

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031404, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026926, 
виданий 

20.01.2011

України (м. Дніпро), 
кафедра філософії та 
політології, тема 
«Вивчення сучасних 
підходів до 
викладання 
соціально-
філософських 
дисциплін, 
розширення та 
набуття нових 
компетенцій в 
педагогічній і 
науковій діяльності», 
2019 р.

Публікації:
1. Моргун О.А. 
Пізнавально-
ціннісний аспект 
процесу формування 
когнітивної свідомості 
Науково-практичний 
журнал // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології» Вип. 30 - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2021. – 
с.115 – С. 45-49.
2. Моргун О.А. 
Інноваційно-
технологічна 
реалізація ноо-
ментальних 
здібностей творчих 
суб’єктів Вісник 
Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 29. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
264 с. – С. 106-112.
3. Моргун О.А. 
Інноваційно-
технологічна 
реалізація ноо-
ментальних 
здібностей творчих 
суб’єктів Вісник 
Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 29. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
264 с. – С. 106-112.
4. Моргун О.А. 
Перспективні 
напрями розвитку 
інноваційної наукової 
теорії в 
метафізичному 
аспекті 
епістемологічної 
єдності знання і буття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. 
Вип 23. - 215 с. – С. 60-



65.
5. Моргун О.А. 
Синергетична 
парадигма 
метафізичного 
світорозуміння 
всеєдності мислення і 
буття. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12. Володіння 
способами та 
видами 
тлумачення норм 
права

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН21. Уміння 
обирати правові 
норми, які 
необхідно 
застосовувати під 
час прийняття 
юридично 
обґрунтованого 
рішення

Інформатика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, захист 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Міжнародне приватне 
право

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен



заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Екологічне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

ПРН14. Уміння 
застосовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
практичних 
ситуацій в 
професійній 
діяльності; 
застосовувати 
стандартні 
технології 
вирішення 
професійних 
завдань

Екологічне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Цивільне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Трудове право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Основи економічної 
теорії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Інформатика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 

Усне опитування, захист 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; залік



навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

ПРН20. Уміння 
виявляти факти, 
які сприяють 
порушенню 
законодавства та 
застосовувати 
необхідні заходи 
захисту прав 
людини і 
громадянина згідно 
європейських 
стандартів

Міжнародне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Соціологія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН19. Уміння 
виявляти 
юридично значущі 
дані та обставини, 
давати правову 
кваліфікацію 
з’ясованим фактам 
та обставинам, 
встановлювати 
фактичні 
обставини 
юридичної справи, 
що вимагає 
рішення

Трудове право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Кримінальне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН18. Уміння 
коректно та 
грамотно 
використовувати 
юридичну 
термінологію та 
юридичну техніку в 
усному та 
писемному 
мовленні

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Римське приватне 
право

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Латинська мова 
(юридична 
фразеологія)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік



навчально-методичною 
літературою; самонавчання

ПРН17. Уміння 
виявляти, давати 
оцінку та сприяти 
запобіганню 
корупційної 
поведінки

Кримінальне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН16. Знання 
основ 
міжнародного 
публічного права 
та основ права 
Ради Європи та 
права 
Європейського 
Союзу

Права людини у 
військових конфліктах

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Право Європейського 
Союзу

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Міжнародне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН11. Знання 
системи 
національного 
законодавства

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН15. 
Комунікативні 
навички усного та 
письмового 
спілкування 
українською та 
іноземними 
мовами, знання 
юридичної 
термінології, 
уміння 
аргументовано 
виступати перед 
аудиторією, 
подавати 
публікації до 
українських та 
зарубіжних видань

Державна атестація Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Публічний захист

Римське приватне 
право

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен



завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Ділова українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Підготовка 
бакалаврської 
дипломної роботи

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

ПРН13. Знання 
системи права, 
структури та 
видів норм права, 
видів джерел права, 
поняття та стадії 
правотворчості, 
стадії 
застосування 
права, поняття та 
види юридичних 
фактів, поняття 
та способи 
реалізації норм 
права, механізм 
правового 
регулювання

Адміністративне 
право та процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Конституційне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН24. Уміння 
правильно 
укладати та 
оформлювати 
юридичні 
документи, 
використовувати 
отримані знання 
при складанні будь-
якого виду 
процесуальної 
документації; 
поєднувати 
застосовування 
сучасних техніко-
юридичних та 
філологічних 
методів для 
чіткого складання 
процесуальних 
документів

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Гірниче право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Іноземна мова Пояснювально- Усне опитування, 



ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Ділова українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН10. Знання 
поняття, ознак та 
видів 
правопорушень, 
поняття та видів 
юридичної 
відповідальності

Цивільне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Трудове право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Адміністративне 
право та процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Кримінальне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН9. Знання 
поняття та 
системи органів 
публічної влади, 
порядок їх 
організації та 
функціонування, 
основи 
нормативного 
забезпечення їх 
діяльності

Адміністративне 
право та процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Система судових та 
правоохоронних 
органів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Конституційне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 

Усне опитування, 
контрольні питання 



лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Політологія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН8. Розуміння 
та дотримання 
основних принципів 
верховенства 
права

Кримінальне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Конституційне право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН7. Знання та 
правильне 
застосування 
юридичного 
понятійно-
категоріального 
апарату

Латинська мова 
(юридична 
фразеологія)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Римське приватне 
право

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 

Усне опитування, 
контрольні питання 



лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН6. Розуміння 
причин виникнення, 
законів розвитку 
та способів 
вирішення 
юридичних проблем 
(конфліктів)

Трудове право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Латинська мова 
(юридична 
фразеологія)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Основи економічної 
теорії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Соціологія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Цивільне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

ПРН5. Здатність 
приймати 
неупереджені і 
мотивовані 
рішення

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Охорона праці та 
безпека 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 

Усне опитування, 
контрольні питання 



життєдіяльності лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН4. Здатність 
сумлінно 
виконувати 
професійні 
обов’язки, діяти 
відповідно до 
етичних мотивів, 
вдосконалювати й 
розвивати свій 
інтелектуальний і 
загальнокультурни
й рівень

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН3. Розуміння 
мети та завдання 
правової освіти та 
виховання

Підготовка 
бакалаврської 
дипломної роботи

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Державна атестація Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Публічний захист

ПРН2. Знання 
філософських 
категорій, 
алгоритмів 
абстрактного 
мислення, вміння 
застосовувати 
методи аналізу та 
синтезу

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен



малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

ПРН1. Розуміння 
найважливіших 
фактів, концепцій, 
принципів і теорій 
права; вміння 
застосовувати ці 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань, 
компетентності з 
інтерпретації та 
узагальнення 
нормативного 
матеріалу

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Латинська мова 
(юридична 
фразеологія)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН25. Уміння 
планувати, 
організовувати і 
контролювати 
свою діяльність

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Підготовка 
бакалаврської 
дипломної роботи

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Державна атестація Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 

Публічний захист



саморозвивальні

ПРН22. Уміння 
застосовувати 
норми 
процесуального 
права

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Кримінальне право та 
процес

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН23. Здатність  
кваліфіковано 
тлумачити 
нормативно-
правові акти з 
урахуванням вимог 
до якості таких 
актів; 
здійснювати 
експертизу 
проектів 
нормативно-
правових актів, 
оцінювати їх з 
позицій повноти 
регулювання, 
ясності, 
колізійності та 
практичної 
реалізовуваності

Підготовка 
бакалаврської 
дипломної роботи

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Практика виробнича Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Гірниче право Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Теорія держави та 
права

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Вступ до 
спеціальності: 
Юридична 
деонтологія (тренінг 
курс)

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Державна атестація Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні

Публічний захист

 


