
 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено цикловою комісією з правознавства у складі: 

1. Роман Вікторія Петрівна - голова  циклової комісії з правознавства, 

спеціаліст ІІ категорії. 

2. Геча Світлана Василівна - викладач  циклової комісії з 

правознавства, спеціаліст вищої категорії. 

3. Ньорба Сергій Іванович - викладач  циклової комісії з 

правознавства. 

4. Роман Роман Михайлович - викладач  циклової комісії з 

правознавства. 

 

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

081 «Право». 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Карпатський коледж вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Молодший спеціаліст з права,юрист 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність акредитації 

Сертифікат про акредитацію Серія НІ-І № 1159180 відповідно до 

рішення ДАК від 27 вересня 2013р. протокол № 106   (наказ МОН 

України від 03.10.2013 р. № 2648 л). 

Цикл/рівень 
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – початковий (короткий) цикл, 

ЕQF-LLL – 5 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
01.07.2029 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.kipuu.com.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання 

професійних обов’язків за спеціальністю «Право» та підготувати студентів для подальшого 

навчання за обраною спеціальністю. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

08 «Право» 

081 «Право» 

 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Базується на загальновідомих положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень з правознавства та 

орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива 

подальша професійна кар’єра. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в сфері правознавства. 

Надання учасникам професійних знань, умінь, інших 

компетентностей, що ведуть до здобуття початкового (короткого) 

рівня вищої освіти. 

Особливості програми 
Пов’язані з особливостями профілю здобувача початкового 

(короткого) рівня вищої освіти з права. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

3423 «Інспектор з кадрів»; 3431 «Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету», «Секретар адміністративний»; 3432 

«Секретар колегії судової», «Секретар судового засідання», 

«Секретар суду», «Судовий розпорядник»;3435.3 «Організатор 



діловодства (система судочинства)»; 3436.1 «Помічник керівника 

(директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань»; 

3436.9 «Помічник адвоката», «Помічник нотаріуса», «Помічник 

юриста (інші види юриспруденції)»; 3442 «Державний податковий 

інспектор»; 3443 «Інспектор з виплати пенсій», «Інспектор з 

призначення пенсій», «Інспектор з соціальної допомоги»; 4115 

«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»; 4141 

«Архіваріус», 4143 «Кодифікатор»; 4144 «Діловод», «Паспортист»; 

5169 «Молодший інспектор прикордонної служби» 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою першого рівня вищої освіти за 

цією та іншими галузями знань. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студент-центроване та проблемно-орієнтоване навчання, лекції, 

практичні (семінарські) заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени (заліки), презентації, курсові проекти, 

практичні роботи, практика. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі 

чи навчальні завдання в галузі права або у процесі навчання, нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати 

інших осіб у певних ситуаціях. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

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

письмово у професійній діяльності. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 10. Здатність використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК 1. Здатність аналізувати закономірності виникнення, 

функціонування та розвитку держави і права.  

ФК 2. Здатність користуватися понятійно-категоріальним апаратом 

теорії держави і права; аналізувати сучасні уявлення про джерела 

права. 

ФК 3. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про основні юридичні пам’ятки, джерела національного 

права, кодифікації та еволюцію галузей та інститутів права на 

історичних етапах державно-правового розвитку України. 

ФК 4. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про організацію та діяльність органів державної влади, 

місцевого самоврядування, суду та правоохоронних органів на 

різних  етапах вітчизняної історії. 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні уявлення про основні джерела 

державного права зарубіжних країн; використовувати у фаховій 

діяльності базові знання  про правове регулювання державно-

правових відносин у правових системах зарубіжних країн. 



ФК 6. Здатність до розуміння основних категорій конституційного 

права України.  

ФК 7. Здатність до розуміння основних засад конституційно-

правового статусу людини і громадянина. 

ФК 8. Здатність вивчати юридичну проблему за допомогою методів 

дослідження в умовах конкретної ситуації, здатність аналізувати і 

застосовувати в практичній діяльності законодавчі акти. 

ФК 9. Здатність до розуміння і практичного використання базових 

засад організації та діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. 

ФК 10. Здатність до розуміння і практичного використання базових 

знань про сутність, завдання, функції, принципи судової влади,  

судоустрій в Україні, компетенцію судів, вміння аналізувати судову 

справу. 

ФК 11. Здатність до розуміння і практичного використання базових 

знань про систему,  завдання, основні напрями діяльності 

правоохоронних органів України. 

ФК 12. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про основні категорії адміністративного права України.  

ФК 13. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про методи та принципи регулювання цивільно-правових 

відносин; про суб'єктів цивільних правовідносин; дієздатність та 

правоздатність юридичних та фізичних осіб; про поняття та види 

об’єктів  цивільно-правових відносин. 

ФК 14. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про систему кримінального права та кримінального 

процесу України; поняття злочину та його види і кваліфікацію; про 

кримінальну відповідальність та ії підстави; поняття та систему 

покарань. 

ФК 15. Здатність складати та оформлювати документацію, у тому 

числі юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства. 

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів 

юридичної діяльності, засвоєння навичок медіації. 

ФК 17. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про методи та принципи регулювання господарсько-

правових відносин; основних засад правового регулювання 

відносин у сфері господарювання; мати сучасні уявлення про 

основні категорії  господарсько-процесуального права. 

ФК 18. Здатність застосовувати законодавство про працю та 

соціальний захист. 

ФК 19. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про основні категорії аграрного права, зміст аграрно-

правових інститутів та державно – правового регулювання 

сільського господарства в Україні. 

ФК 20. Здатність організувати роботу відповідно до вимог охорони 

праці. 

ФК 21. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про методи та принципи регулювання фінансових відносин; 

мати сучасні уявлення про основні категорії  фінансового права. 

ФК 22. Здатність використовувати у фаховій діяльності базові 

знання  про основні категорії житлового права. 
7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Формування уміння здійснювати пошук, аналіз і синтез 

інформації з різних джерел для розв’язування завдань 



спеціальності, відтворювати факти (дати, події, принципи й 

закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, 

аргументувати свої думки. 

ПРН 2. Формування уміння грамотно висловлюватися в усній та 

писемній формі, використовувати мову професійного спілкування, 

пояснювати й характеризувати факти і явища державною мовою. 

ПРН.3. Формування системи базових знань  іноземної мови 

професійного спілкування. 

ПРН 4. Розуміння наукових принципів, що лежать в основі 

юридичної діяльності, вміння ідентифікувати, формулювати і 

розв’язувати завдання зі спеціальності, інтегрувати теоретичні 

знання та практичний досвід. 

ПРН 5. Формування системи базових знань  про закономірності 

виникнення, функціонування та розвитку держави і права. 

ПРН. 6. Формування системи базових знань  про основи теорії 

держави і права;уміння  аналізувати сучасні уявлення про джерела 

права. 

ПРН. 7. Отримання базового уявлення про основні юридичні 

пам’ятки, джерела національного права, кодифікації та еволюцію 

галузей та інститутів права на історичних етапах державно-

правового розвитку України. 

ПРН 8. Формування системи базових знань  про організацію та 

діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, 

суду та правоохоронних органівна різних  етапах вітчизняної 

історії. 

ПРН 9. Створення системного уявлення про основні джерела 

державного права зарубіжних країн; формування базового знання  

про правове регулювання державно-правових відносин у правових 

системах зарубіжних країн 

ПРН 10. Вміння використовувати інформаційні технології та 

прикладні комп’ютерні програми у ході розв’язання професійних 

завдань. 

ПРН 11. Формування уміння орієнтуватися у основних категоріях 

конституційного права України.  

ПРН 12. Формування уміння демонструвати і застосовувати знання 

і розуміння основних засад конституційно-правового статусу 

людини і громадянина. 

ПРН 13. Формування уміння використовувати відповідні наукові 

дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички. 

ПРН 14. Формування системи базових знань про основні засади 

організації та діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб та здатності застосовувати їх у 

фаховій діяльності 

ПРН 15. Формування уміння визначати зміст діяльності та межі 

компетенції органів судової влади в Україні. 

ПРН 16. Розуміння системи,  завдань, основних напрямів діяльності 

правоохоронних органів України. 

ПРН 17. Засвоєння основних законів, принципів та категорій 

адміністративного права України. 

ПРН 18. Формування базових знань про систему цивільно-правових 

відносин, її складові частини, закони та принципи її 

функціонування. 

ПРН 19. Формування базових знань про систему кримінального 



права України, її складові частини, закони та принципи її 

функціонування. 

ПРН 20. Формування уміння встановлювати та підтримувати 

взаємини з клієнтами відповідно до етичних принципів і стандартів 

юридичної діяльності.  

ПРН 21. Формування системи знань, умінь і здатностей 

оформлення документації, у тому числі юридичної, з урахуванням 

сучасних вимог діловодства. 

ПРН 22. Формування базових знань про систему господарсько-

правових відносин, її складові частини, закони та принципи її 

функціонування. 

ПРН 23. Формування базових знань законодавства про працю та 

соціальний захист і вміння їх практично застосовувати. 

ПРН 24. Формування навичок орієнтуватися і вміти практично 

застосовувати  базові знання з аграрного права. 

ПРН 25. Формування навичок орієнтуватися і вміти практично 

застосовувати  базові знання  про методи та принципи регулювання 

фінансових відносин; мати сучасні уявлення про основні категорії  

фінансового права. 

ПРН 26. Формування навичок орієнтуватися і вміти практично 

застосовувати  базові знання  про основні категорії житлового 

права. 

ПРН 27. Формування системи знань, умінь і здатностей 

організувати роботу відповідно до вимог збереження здоров’я та 

охорони праці. 

ПРН 28. Формування системи знань, умінь і здатностей 

організувати життєдіяльність взагалі і професійну діяльність, 

зокрема, відповідно до вимог збереження навколишнього 

середовища. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Частка педагогічних працівників вищої категорії від їх загальної 

кількості, які викладають лекційні години дисциплін навчального 

плану спеціальності  та працюють за основним місцем роботи не 

менше 25% від загальної  кількості годин. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 

Інформаційно-комп’ютерний центр; Кабінет права; Кабінет 

охорони праці; Спортивний зал. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

«MS Word», «MS Excel», «MS Access», «MS OUTLOOK», 

«POWER POINT», Інфодиск, Liga:Закон, Rada.gov.ua, Державний 

реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

осіб-підприємців, громадських формувань, Державний реєстр 

обтяжень рухомого майна, Реєстр проведень судових експертиз, 

Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний 

реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр 

виконавчих проваджень та ін.  

Функціонує електронна навчальна платформа MOODLE для 

дистанційного навчання, на якій викладені усі навчально-методичні 

комплекси дисциплін. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
Відсутня 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
Відсутня 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 
Відсутнє 



освіти 
 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг Форма 

підсумк. 

контролю 

Семестри кредити 

ECTS 

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК.1.1 
Україна в контексті світового 

розвитку 
4 120 дз 1 

ОК.1.2 
Українськамова (за 

професійнимспрямуванням) 
4 120 і 2 

ОК.1.3 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 180 і 2 

ОК.1.4 Фізичне виховання 5 150 дз 2 

ОК.1.5 Екологія та екологічна етика 3 90 дз 1 

ОК.1.6 Інформаційні технології 6 180 дз 1-2 

ОК.1.7 Основи наукових досліджень 3 90 дз 2 

ОК.1.8 Основи філософських знань 3 90 і 5 

ОК.1.9 Інвалідність та суспільство 1 30 дз 4 

Всього ОК за циклом загальної підготовки 35 1050   

1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом загальної підготовки 15 450     

ВК.1.1 Іноземна мова 6 180 дз 4 

ВК.1.n Дисципліни із загального переліку 9 270 дз 3,4 

Всього за циклом загальної підготовки 50 1500    

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК.2.1 Охорона праці в галузі 3 90 і 5 

ОК.2.2 
Інформаційні технології в галузі 

(Правові інформаційні системи) 
3 90 дз 6 

ОК.2.3 Історія держави і права України 5 150 і 1 

ОК.2.4 
Історія держави і права зарубіжних 

країн 
5 150 і 2 

ОК.2.5 
Основи римського приватного 

права 
3 90 і 3 

ОК.2.6 Теорія держави і права 6 180 к.р,з,і 1,2 

ОК.2.7 Адміністративне право 5 150 і 3 

ОК.2.8 Конституційне право України 6 180 і,з 3,4 

ОК.2.9 Кримінальне право 14 420 з,і,з,і 3,4,5,6 

ОК.2.10 Кримінальний процес 6 180 з,і 5,6 

ОК.2.11 Трудове право 6 180 з,і 3,4 

ОК.2.12 Цивільне право 12 360 к.р.,з,і,з,і 3,4,5,6 

ОК.2.13 Цивільний процес 6 180 з,і 5,6 

ОК.2.14 Юридична деонтологія 3 90 дз 2 

ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз  



ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз  

ПР.3 Виробнича практика 6 180 дз  

 
Підсумкова атестація (Комплексний 

іспит) 
2 60 і  

Всього ОК за циклом професійної 

підготовки 
100 3000   

2.2. Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом професійної 

підготовки 
30 900 

  

ВБ.1.1 Архівознавство 5 150 дз 6 

ВБ.1.2 Риторика юриста  5 150 дз 6 

ВБ.1.3 Діловодство (юридична клініка) 4 120 дз 5 

ВБ.1.4 Практикум з трудового права 5 150 дз 6 

ВБ.1.5 Юридична психологія 3 90 дз 4 

ВБ.1.6 Господарське право 4 120 дз 5 

ВБ.1.7 
Організація судових і 

правоохоронних органів 
4 120 дз 3 

Всього за циклом професійної підготовки 130 3900   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Всього кредитів обов’язковихдисциплін 135 4050   

Всього кредитів дисциплін вільного вибору  45 1350    

РАЗОМ: 180 5400  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право»  

проводиться у формі комплексного іспиту з профільних навчальних дисциплін: 

теорія держави і права,  цивільне право, конституційне право, кримінальне 

право, адміністративне право, трудове право. 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації: 

«молодший спеціаліст з права». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Вимоги до атестації згідно програми комплексного іспиту. 
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