
Вибіркові компоненти освітніх програм підготовки фахівців 
Карпатського фахового коледжу 

2021-2022 н.р. 
 

Освітні програми підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів (на базі 11 класів) 
№ 
з/п 

Вибіркова 
дисципліна 

Загальний 
обсяг, 
кредитів 
ЄКТС 

Семестр Електронний 
навчальний 
курс у 
системі 
Moodle 

Анотація 
дисципліни 

Робоча 
програма 
навчальної 
дисципліни 
в системі 
Moodle 

ПІБ, 
науковий 
ступінь, 
вчене звання 
викладача 

Циклова 
комісія 

Відмітка 
про вибір 
(В, якщо 
дисциплі
ну 
вибрано) 

Освітня програма «081 Право» 
 

І курс ІІ семестр (інформація з навчального плану 2020-2021 н.р.) 
Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

ВК 
2.9 

Юридична 
деонтологія 

3 2 http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=1029

9 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=10299 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=10299 

Вакансія Циклова 
комісія з 
правознавства 

- 

ВК 
2.9 

Екологічна 
безпека 

3 2 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1237

1 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12371 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12371 

Вакансія Циклова 
комісія із 
загальноосвіт
ніх дисциплін 

 

ІІ курс (інформація з навчального плану 2020-2021 н.р.) 
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 

ВК 
1.1 

Психологія 3 3 http://vo.ukraine
.edu.ua/enrol/in
dex.php?id=2535 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2535 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2535 

Пригара О.В. Циклова 
комісія із 
загальноосвіт
ніх дисциплін 

 

ВК 
1.1 

Педагогіка 3 3 http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=1048

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

Вакансія Циклова 
комісія із 
загальноосвіт

 



0 d=10480 d=10480 ніх дисциплін 

ВК 
1.2 

Соціологія 3 4 http://vo.ukraine
.edu.ua/enrol/in
dex.php?id=2368 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2368 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2368 

Ньорба Л.І. Циклова 
комісія із 
загальноосвіт
ніх дисциплін 

 

ВК 
1.2 

Політологія 3 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=36
31 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/polit
ologiya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=3631 

Головчук 
О.В.,к.політ.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
1.3 

Права людини в 
інформаційному 
суспільсті 

3 4 http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1048
0 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10480 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
правознавства 

 

ВК 
1.3 

Етика 
державного 
службовця 

3 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=10
021  

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=10021  

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=10021 

Головчук 
О.В.,к.політ.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 
2.4 

Міжнародне 
право та право 
ЄС 

4 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=9063  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/miz
hnarodne_pra
vo_ta_pravo_
%D0%84vrop
eiskogo_soyu
zu  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
9063  

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.4 

Державне право 
зарубіжних 
країн 

4 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=9064  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/derz
havne_pravo_z
arubizhnikh_kr
ayin  

https://vo.uu.e
du.ua/course/v
iew.php?id=90
64  

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.7 

Трудове право 6 3,4 http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1029

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i

Роман В.П. Циклова 
комісія з  
права 

 



8 d=10298 d=10298 
ВК 
2.7 

Право 
соціального 
захисту  

6 3,4 https://vo.uu.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=10476  

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/prav

o_socialnogo_z

ahistu  

https://vo.uu.e

du.ua/course/v

iew.php?id=10

476  

Ньорба С.І. Циклова 
комісія з 
права 

 

ІІІ курс (інформація з навчального плану 2019-2020 н.р.) 
Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

ВК 
2.1 

Архівознавство 5 6 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=233 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=233 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=233 

.Леонтьєва Л.Б. Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.8 

Судова 
реформа в 
Україні 

5 6 http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1029
7 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10297 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10297 

Роман Р.М. Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.2 

Риторика 
юриста 

5 6 http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1202
6#section-0 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=12026#secti
on-0 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=12026#secti
on-0 

Роман Р.М. Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.9 

Історія вчень 
про державу і 
право 

5 6 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1123

1  

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=11231 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=11231 

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.3 

Діловодство 
(юридична 
клініка) 

4 5 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1229

9 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12299 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12299 

Роман В.П. 
 к.ю.н 

Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2. 
10 

Аграрне право 4 5 http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1030
0 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10300 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=10300 

Вакансія 
 

Циклова 
комісія з 
права 

 



ВК 
2.4 

Практикум з 
трудового 
права 

5 6 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=1260

6 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12606 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=12606 

Роман В.П. 
к.ю.н. 

Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2. 
11 

Муніципальне 
право 

5 6 https://vo.uu.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=9730  

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/muni

cipalne_pravo  

https://vo.uu.e

du.ua/course/v

iew.php?id=97

30  

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.5 

Юридична 
психологія 

3 5 https://vo.uu.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=10670  

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/yurid

ichna_psiholog

iya  

https://vo.uu.e

du.ua/course/v

iew.php?id=10

670  

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2. 
12 

Фінансове 
право 

3 5 http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=9069 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=9069 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?i

d=9069 

Роман Р.М.  Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2.6 

Господарське 
право 

4 5 http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=9074 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=9074 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=9074 

Роман Р.М.  Циклова 
комісія з 
права 

 

ВК 
2. 
13 

Екологічне 
право 

4 5 https://vo.uu.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=15886  

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/ekol

ogichne_pravo  

https://vo.uu.e

du.ua/course/v

iew.php?id=15

886  

Вакансія Циклова 
комісія з 
права 

 

 


