




1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КЕРІВНИКИ ТА 

ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ПРАВОЗНАВСТВА ТА 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» підготовки за другим 

(магістерським) рівнем  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО 

 

 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Національна академія внутрішніх справ 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: магістр  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Керівники та 

професіонали в галузі правознавства та 

правоохоронної діяльності» для підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти – магістр – за спеціальністю 081 «Право» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 

90 кредитів ЄКТС. 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД, 

№ 1197276. Термін дії – 01.07.2022. 

Цикл/рівень другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF- 

EHEA – другий цикл.  EQF-LLL – 7.  

Передумови  Наявність ступеня вищої освіти бакалавр 

Мова викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

до 01.07.2022  

Форма навчання Денна та заочна 

Інтернет адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://www.naiau.kiev.ua/ 

1.2. Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії Національної академії 

внутрішніх справ та спрямована на підготовку висококваліфікованих 

професіоналів у галузі права, які здатні вирішувати інноваційні завдання та 

приймати управлінські рішення, з формуванням навичок науково-дослідної, 

педагогічної, управлінської та практичної юридичної роботи. А саме, з метою 

розуміння природи і функцій права, змісту основних юридичних інститутів, 

застосування норм права, а також меж юридичного регулювання різних 

суспільних відносин, які допоможуть у майбутній професійній діяльності, 

достатні для ефективного виконання завдань дослідницького та/або 

інноваційного характеру відповідного рівня професійної практики, а також 

для підготовки фахівців, здатних до постійного навчання і 

самовдосконалення. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання за програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 



Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

 

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

освітньої програми 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та 

особливості його застосування, що ґрунтуються на 

правових цінностях та принципах, в основі яких – 

верховенство права.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати 

складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і 

правозастосування та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень дослідницького 

та/або інноваційного характеру, потребує прийняття 

управлінських рішень у сфері правозастосування.  

Теоретичний зміст предметної області: правові 

доктрини, цінності та принципи, на яких базується 

правотворення, його тлумачення та особливості 

застосування.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові 

і спеціальні методи пізнання правових явищ; 

методики з правової оцінки поведінки чи діяльності 

індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення на основі принципів права; 

цифрові технології, методи оцінювання та аналізу 

інформації.  

Інструменти та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, 

інформаційні ресурси та спеціальне програмне 

забезпечення, що застосовуються у діяльності в 

сфері права. 

Орієнтація 

професійної програми 

Освітньо-професійна програма має прикладну 

(спрямовану на поглиблення фахових знань з права),    

дослідницьку (спрямовану на підготовку фахівців, 

здатних до наукової діяльності в галузі 

юриспруденції), педагогічну (спрямовану на 

формування основ педагогічної майстерності), 

управлінську (спрямовану на формування навичок 

до прийняття рішень, забезпечення їх реалізації та 

відповідальності за результати) орієнтації, а також 

спрямованість на розвиток вміння систематизувати 

та узагальнювати інформацію, приймати рішення та 

брати на себе відповідальність, формування 

індивідуальних, комунікативних навичок в 

професійній юридичній діяльності.  

Основний фокус 

освітньої програми та 

Програма сфокусована на підготовку 

висококваліфікованих професіоналів у галузі права, 



спеціалізації здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права та приймати 

управлінські рішення у визначеній галузі.  

Унікальністю програми є поєднання ґрунтовної 

практичної підготовки та практично орієнтованого 

навчання. 

Ключові слова: право, юриспруденція, 

правозастосування, правотлумачення, 

правотворення, правоохоронна діяльність. 

Особливості програми Особливість програми полягає у комплексному 

підході, орієнтованому на фахову підготовку 

висококваліфікованого фахівця у галузі права. 

Програма покликана сформувати у здобувачів 

здібності розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права у сфері права 

та приймати управлінські рішення у визначеній 

сфері.  

Особливістю є прикладна орієнтація освітньо-

професійної програми.  

 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на посади, кваліфікаційні вимоги до 

яких відповідають компетентностям, набутим 

здобувачами вищої освіти ступеня вищої освіти магістра 

та відповідно до Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій ДК 003:2010, в галузі 

правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та 

правоохоронної діяльності, у судових органах, органах 

влади і місцевого самоврядування, підприємствах, 

установах, організаціях та у закладах вищої освіти, 

наукових і науково-дослідних установах. 
 

Подальше навчання Право навчатися за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих; професійна підготовка, інформальна освіта, 

отримання додаткової освіти за сертифікаційними 

програмами. 

 

 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Стиль навчання активний з використанням 

інтерактивних технологій. 

В основі викладання знаходиться студентоцентроване, 

проблемно-орієнтоване навчання, скероване на 

особистісний саморозвиток здобувачів вищої освіти, 



для безперервного продовження освіти протягом 

усього життя.  

Методи навчання – словесні; наочні та практичні; 

пояснювально-ілюстративні (інформаційно-

рецептивні); репродуктивні; частково-пошукові; 

дослідницькі. 

Викладання відбувається комбіновано: проведення 

теоретичних і практичних занять. Практична 

підготовка забезпечується в правоохоронних органах, 

організаціях та установах, центральних органах 

виконавчої влади. 

Оцінювання  Поточний та підсумковий контролі, тести, усні та 

письмові екзамени, захист результатів практичної 

підготовки, атестація. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти та рекомендації з розподілу балів 

регламентується Положенням про  внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в 

Національній академії внутрішніх справ. 

При підсумковому контролі використовується 100-

бальна шкала оцінювання, а також національна 

система (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та 

система ECTS (А, В, С, D, E, F, FХ). 

 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права та приймати 

управлінські рішення у визначеній галузі  

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у 

професійній сфері як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Фахові (спеціальні) 

компетентності 

Фахові (спеціальні) компетентності, визначені 

стандартом вищої освіти спеціальності: 



ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому 

числі, у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему 

України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав 

людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні.  

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою 

системою України.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід 

в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів. 

ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні 

стандарти правничої діяльності, стандарти професійної 

незалежності та відповідальності правника.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 



правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

1.7. Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи 

сучасні методи дослідження.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних 

мов Ради Європи) усно і письмово.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 

та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної 

юстиції.  

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 



правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

 
 

 

Кадрове 

забезпечення 
 

До складу проектної групи освітньо-професійної 

програми входять 2 доктори наук та 3 кандидатів наук.  

Гарант ОНП (керівник проектної групи): доктор 

юридичних наук, професор Чорноус Ю. М., має стаж 

наукової та науково-педагогічної роботи понад 17 років, 

є визнаним фахівцем із досвідом науково-дослідної  

діяльності в галузі права. 

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої програми, є штатними співробітниками 

Національної академії внутрішніх справ, мають 

підтверджений рівень наукової і професійної 

кваліфікації.  

Кафедра, відповідальна за реалізацію освітньої програми 

– кафедра конституційного права та прав людини, яку 

очолює доктор юридичних наук, професор                            

Б.В. Калиновський.  

До освітнього процесу залучаються досвідчені практичні 

співробітники – представники роботодавців. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для 

забезпечення якості вищої освіти. 

Використання сучасного обладнання; доступ до системи 

дистанційного навчання; технологічне і матеріально-

технічне забезпечення освітнього процесу. 

Використання навчально-тренувальних полігонів, 

центру кримінальної аналітики тощо 

(https://www.naiau.kiev.ua/pro-akademiyu/virtualnij-tur-

akademiyeyu.html). 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

передбачає можливість здобувачів вищої освіти 

використовувати бібліотечні ресурси, поточну періодику 

зі спеціальності, електронні каталоги, архіви 

(депозитарій) та електронну бібліотеку), модуль 

дистанційного навчання (Moodle) та наявність 

відповідних ліцензованих, публічних пакетів 

прикладних програм для проведення практичних та 

творчих занять. Навчально-методичне забезпечення 

передбачає наявність методичних рекомендацій з усіх 

навчальних дисциплін навчального плану (для роботи з 

науково-педагогічним працівником та для самостійної 

роботи). 

 Академічна мобільність  

https://www.naiau.kiev.ua/pro-akademiyu/virtualnij-tur-akademiyeyu.html
https://www.naiau.kiev.ua/pro-akademiyu/virtualnij-tur-akademiyeyu.html


Національна 

кредитна 

мобільність  

Регламентується Положенням про організацію 

академічної мобільності учасників освітнього процесу у 

Національній академії внутрішніх справ, затвердженим 

Вченою радою НАВС (протокол № 1 від 26.01.2021) 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/pol_mob.pdf 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Може провадитися на основі укладених двосторонніх 

договорів про співробітництво між НАВС та закладами 

вищої освіти – закордонними партнерами 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За наявності ліцензії 

 

 

2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми 

 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 01 Філософія праворозуміння та 

логіка юридичної аргументації  

3 Екзамен  

ОК 02 Практикум правника з іноземної 

мови 

5 Залік, 

екзамен 

ОК 03 Педагогіка та психологія 

освітньої діяльності 

3 Залік 

ОК 04 Психологія права та управління 

конфліктами 

3 Залік  

ОК 05 Інформаційні системи та 

технології в правозастосовній 

діяльності 

2 Залік 

ОК 06 Сучасні методології науково-

правових досліджень 

2 Залік  

ОК 07 Юридична компаративістика 2 Залік 

ОК 08 Нормопроектувальна та 

правозастосовна діяльність 

юриста 

3 Залік  

ОК 09 Мовленева культура та 

ораторська майстерність 

правника 

2 Залік 

ОК 10 Професійна етика та 2 Залік  



комунікативна компетентність 

правника 

Цикл професійної підготовки 

ОК 11 Право Європейського Союзу 3,5 Екзамен 

ОК 12 Реалізація кримінального 

законодавства України 

2 Залік  

ОК 13 Право інтелектуальної власності 1,5 Залік 

ОК 14 Реалізація адміністративного 

законодавства України 

1,5 Залік  

ОК 15 Реалізація законодавства у сфері 

економіки України 

2 Залік  

Цикл практична підготовка 

ОК 16 Практична підготовка 15 Захист 

ОК 17 Стажування 15 Захист 

Атестація 

ОК 18 Єдиний державний 

кваліфікаційний іспит 

  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 67,5 

Вибіркові компоненти
1
 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

ВК 01 Особливості кваліфікації та 

розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень 

4,5 екзамен 

Організація негласної роботи 

оперативних підрозділів Національної 

поліції України 

4,5 екзамен 

Цивільне право: сучасні аспекти 

правозастосування 
4,5 екзамен 

Оцінка та аналіз правового регулювання 

економіки  
4,5 екзамен 

Міжнародні та національні стандарти 

публічного адміністрування 
4,5 екзамен 

Теоретичні аспекти економічної безпеки  4,5 екзамен 

ВК 02 Кримінальна правова юрисдикційна 

діяльність 
4,5 екзамен 

Взаємодія органів досудового 

розслідування з оперативними 

підрозділами та іншими 

правоохоронними органами під час 

протидії кримінальним 

правопорушенням 

4,5 екзамен 

Цивільне процесуальне право: сучасні 

аспекти правозастосування 
4,5 екзамен 

Сучасний стан господарського права та 

процесу 
4,5 екзамен 

Концептуальні підходи теорії управління 4,5 екзамен 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

ВК 03 Кваліфікація кримінальних 4,5 екзамен 

                                                 
1
 З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та формування необхідних компетентностей та 

компетенцій передбачених освітньою програмою, здобувач вищої освіти реалізує своє право на вільний вибір в 

межах кожної ВК на встановлену загальну кількість кредитів. 



правопорушень при конкуренції 

кримінально-правових норм 

Сучасні технології інформативно-

аналітичного забезпечення в ОРД 
4,5 екзамен 

Особливості розгляду окремих категорій 

цивільних справ 
4,5 екзамен 

Особливості кваліфікації кримінальних 

правопорушень у сфері господарської 

діяльності 

4,5 екзамен 

Особливості протидії сучасним загрозам 

безпеки підприємницької діяльності 
4,5 екзамен 

Реалізація юрисдикційних повноважень 

правоохоронними органами 
4,5 екзамен 

Міжнародний комерційний арбітраж  4,5 екзамен 

ВК 04 Доказове право у кримінальному процесі 4,5 залік 
Особливості проведення оперативно-

розшукових заходів та НСРД 
4,5 залік 

Сучасні аспекти спадокового права 4,5 залік 
Судова експертиза 4,5 залік 
Корпоративне право  4,5 залік 
Регіональне публічне управління та 

самоврядування 
4,5 залік 

Докази та доказування щодо 

кримінальних правопорушень в 

фінансово-господарській діяльності 

4,5 залік 

ВК 05 Криміналістичне забезпечення 

досудового розслідування 
4,5 залік 

Особливості фінансової розвідки 4,5 залік 
Сучасні аспекти договірного права 4,5 залік 
Конкурентне право  4,5 залік 
Сучасні аспекти застосування норм 

адміністративного права 
4,5 залік 

Корпоративне право та основи 

корпоративної розвідки  
4,5 залік 

    

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 22,5 

Загальний обсяг освітньої програми: 90 
 

Обов’язкові освітні компоненти підібрано з перспективою забезпечення 

всіх (загальних і спеціальних) компетентностей і програмних результатів 

навчання.  

Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим 

освітнім компонентам ОПП та матриця забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними обов’язковими освітніми компонентами ОПП –

додаються.  

Вибіркові освітні компоненти, що пропонуються для вільного вибору 

здобувачами, використовуються для розширення та поглиблення програмних 

компетентностей і програмних результатів навчання, а також вироблення 

соціальних здібностей, умінь, навиків тощо (soft skills).  



Порядок формування переліку освітніх компонентів регламентується 

Положенням про розроблення програм навчальних дисциплін і силабусів у 

Національній академії внутрішніх справ.  

Порядок їх обрання та включення в індивідуальні навчальні плани 

здобувачів регулюється Порядком вибору навчальних дисциплін здобувачами 

вищої освіти в НАВС. 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема 

   

 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

«КЕРІВНИКИ ТА ПРОФЕСІОНАЛИ В 

ГАЛУЗІ ПРАВОЗНАВСТВА ТА 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Рік вступу: 2020 

Спеціальність 

081 Право 

 
Обов’язкові освітні компоненти 

 

Цикл загальної підготовки 

 

 

Цикл професійної підготовки 

 

 

Вибіркові освітні компоненти 

 

Індивідуальна освітня траєкторія  

Цикл загальної підготовки 

 

Індивідуальна освітня траєкторія  

Цикл професійної підготовки 

 

 

 

Філософія право розуміння та логіка 

юридичної аргументації 

Практикум правника з іноземної мови 

Педагогіка та психологія освітньої 

діяльності 

Психологія права та управління 

конфліктами 

Інформаційні системи та технології в 

правозастосовній діяльності 

Сучасні методології науково-

правових досліджень 

Юридична компаративістика 

Нормопроєктувальна та 

правозастосовна діяльність юриста 

Мовленева культура та ораторська 

майстерність правника 

Професійна етика та комунікативна 

компетентність правника 

Право Європейського Союзу 

Реалізація кримінального 

законодавства України 

Право інтелектуальної власності 

Реалізація адміністративного 

законодавства України 

Реалізація законодавства у сфері 

економіки України 

Педагогічна практика 

 

Стажування 

Єдиний державний кваліфікаційний 

іспит 

Вибіркова дисципліна з ВК 01 

Вибіркова дисципліна з ВК 02 

Вибіркова дисципліна з ВК 03 

Вибіркова дисципліна з ВК 04 

Вибіркова дисципліна з ВК 05 

 

 



2.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у 

формі єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 08.12.2021 року 

№1/21460-21, з урахуванням 

епідеміологічної ситуації, спричиненої 

поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, атестація здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальностями 081 «Право» (вступників 

2020 року) відбуватиметься у формі, 

визначеній закладами вищої освіти.  

 

У Національній академії внутрішніх справ, 

атестація  здійснюється згідно Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності в Національній академії 

внутрішніх справ, ухваленої рішенням 

Вченої ради від 24.04.2018, затвердженого 

наказом НАВС від 02.05.2018 № 642. 

Детальний опис та проведення атестації 

прописано в «Положенні про екзаменаційну 

комісію в Національній академії внутрішніх 

справ». 

 
 

 
 



МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 

ЗК1 
+     + + + +  +     + + 

ЗК2 
+     + + +  + +    + + + 

ЗК3 
+ + + + + + + + + + + + + + +   

ЗК4 
+  + +    + + +      + + 

ЗК5 
 +      +   +       

ЗК6 
  + + + +  +        + + 

ЗК7 
     +  +   + + + + + + + 

ЗК8 
 +  +   + + + + + + + + + + + 

ЗК9 
 + +   + + +  + + + + + + + + 

ЗК10 
     + + +   + + + + +  + 

ФК1 
       +   + + + + +   

ФК2 
+ +         + + + + + + + 

ФК3 
+ +    +     + + + + +  + 

ФК4 
      + +   + + + + +  + 

ФК5 
       +    + + + +  + 

ФК6 
+    +   +   + + + + +  + 

ФК7 
       +    + + + +   

ФК8 
   +    +  +  + + + +   

ФК9 
+  +  + +   +   +  + +   

ФК10 
+       +  +  +  + +   

ФК11 
   + +    + +       + 

ФК12 
+  + +     +         

ФК13 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФК14 
    + + + +         + 

ФК15 
    + + + +   + + + + +   



МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 

ПРН1 
+     +    +       + 

ПРН2 
+    +     +       + 

ПРН3 
+   + + + + + + + + + + + +   

ПРН4 
+    + +   + +        

ПРН5 
 +       + +       + 

ПРН6 
+    + +  + +         

ПРН7 
+     + + + + + + + + + + + + 

ПРН8 
    + + + +   + + + + + + + 

ПРН9 
  +  +   +    + + + +   

ПРН10 
+ +   + + + +   + + + + +   

ПРН11 
    +  + +         + 

ПРН12 
     + +    + + + + + + + 

ПРН13 
+      + +   + + + + +   

ПРН14 
+     +   + + + + + + +   

ПРН15 
      + +   + + + + + + + 

ПРН16 
+       +    + + + +  + 

ПРН17 
    +    + + + + + + + + + 

 

ПОГОДЖЕНО:   

Перший проректор 

полковник поліції 

  

Станіслав ГУСАРЄВ 
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