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ПЕРЕДМОВА 

Освітня програма (ОП) для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

 

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» розроблена відповідно до:  

 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII; 

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011р. №1341;   

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку  галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29.04.2015 р. № 266;   

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187;   

 Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; 

 Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди, затверджене та 

введене в дію наказом ректора Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди №42-од від 22.02.2021р.; 

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG) http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-

andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf; 

 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648; 

 Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 

«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 №644. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Науково-методичною комісією факультету протокол №   

від « »      р. 

Вченою радою факультету протокол № від « »      р. 
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1. Профіль освітньої програми (назва ОП) 

 

зі спеціальності (шифр, назва спеціальності) 

 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, факультет історії і права 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію освітньої програми 

«Право» №330. Термін дії до 26.05.2025р 
Цикл/рівень Перший (бакалаврський) НРК України – 7 рівень, EQ-

EHEA – другий цикл, EQFLLL – 6 рівень 
Передумови Повна загальна середня освіта 
Мова(и) викладання українська 
Термін дії освітньої 

програми 

 

01.07.2027р. 
Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

 

2.Мета освітньої програми 

Забезпечення надання ґрунтовних і фундаментальних знань та набуття 

здобувачами вищої освіти практичних навичок та умінь у сфері права, 

формування основних компетентностей фахівців, необхідних для отримання 

результатів навчання, які сприяють розумінню природи, аксіології, функцій 

права, змісту галузей права та основних юридичних інститутів, а також 

предмету та методу правового регулювання різних галузей права, демонстрації 

та застосуванню необхідних знань у різних правових ситуаціях для охорони та 

захисту прав людини, попередження порушення прав та свобод. 

      Формування навичок самостійної роботи, що уможливить безперервно 

поглиблювати, поповнювати й оновлювати знання в галузі права та сприяння 

формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової культури та 

правничого мислення, необхідних у майбутній професійній діяльності, 

достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної практики. 
3.Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 
наявності)) 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище; 

об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і 

функціонування права і держави; їхнє місце і роль у 

суспільному житті; правові доктрини, цінності і 



принципи, в основі яких покладені права та 

основоположні свободи людини; система юридичних 

наук у межах широкого кола галузей права; 

взаємозв’язок юридичної науки з іншими науками про 

людину та суспільство. 

Цілі навчання: формування здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері 

права з розумінням природи і змісту його основних 

правових інститутів, а також меж правового 

регулювання різних суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області 

складають знання про: основи поведінки індивідів і 

соціальних груп; творення права, його тлумачення та 

застосування; правові цінності, принципи, а також 

природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти 

правничої професії. 

Методи, методики та технології: 

загальнонаукові і спеціальні методи пізнання 

правових явищ; методики правової оцінки поведінки 

чи діяльності індивідів і соціальних груп, 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 

основі принципів права; інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

програмні продукти, що застосовуються в правовій 

діяльності. 
Орієнтація освітньої 

програми 
освітня 

Основний фокус 

освітньої програми та 
спеціалізації 

Програма спрямована на: 

1. Формування та розвиток професійних 

компетентностей, необхідних для розуміння природи, 

призначення, принципів і функцій права, змісту його 

основних правових інститутів, застосування права, а 

також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин та застосування отриманих знань на 

практиці. 

2. Формування та розвиток професійних 

компетентностей, необхідних для консультування з 

правових питань. 

3. Формування та розвиток вмінь та навичок до 

логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і 

значення,  самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Ключові слова: право, професійні компетентності, 



правнича діяльність. 

Особливості програми Акцент зроблено на формування здатності до 

розуміння, усвідомлення та впровадження принципів 

та функцій права, застосування на практиці отриманих 

знань для охорони та захисту прав людини, 

попередження порушення прав, зокрема через 

правопросвітницьку діяльність. 

     Проведення частини занять з професійно 

орієнтованих дисциплін забезпечується юристами-

практиками на базі юридичних служб органів місцевої 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

органів виконавчої влади, а також у судах, 

прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті тощо. 
 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Працевлаштування: Фахівець здатний 

виконувати зазначену професійну роботу за ДК 

003:2010 і може займати первинні посади: 

3432 – Секретар судового засідання 

3432 – Секретар суду 

3450 – Помічник приватного детектива 

3436.9 – Помічник судді 

3436.9 – Помічник юриста 

2419.3 – Помічник-консультант народного 

депутата України 

2429 – Державний виконавець 

3451 – Оперуповноважений 

5162 – Інструктор (молодший склад поліції) 

5162 – Поліцейський (інспектор) патрульної 

служби 

5162 – Командир відділення (поліція) 

5162 – Молодший інспектор поліції 

5162 – Помічник дільничного офіцера поліції 

5162 – Помічник оперуповноваженого 

5162 – Помічник слідчого 

5162 – Помічник командира взводу 

2424 – Інспектор (пенітенціарна система), 

оперуповноважений (пенітенціарна система) 

2429 – Інспектор праці (правовий), приватний 

детектив, судовий експерт 

3432 – Судовий розпорядник 

3441 – Інспектори митної служби 

3442 – Інспектори податкової служби 

3443 – Інспектори з соціальної допомоги 

3449 – Інші державні інспектори 



Академічні права: Продовжити навчання на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 



Подальше навчання Право продовжити навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 
 

5.Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Викладання, навчання: студентоцентроване професійно-

орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій 

(мультимедійних, інтерактивних лекцій), практичних 

занять, консультацій. Також передбачена самостійна робота. 

Передбачена можливість навчання за допомогою 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(Skype, Zoom, MOODLE, Google Meet, Team, електронна 

пошта тощо). 
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється шляхом 

використання наступних форм та видів контролю: 

попередній (усне опитування, письмовий контроль), 

поточний (спостереження, усне опитування, письмовий 

контроль тощо), підсумковий контроль (заліки, іспити).  

Оцінювання здобувачів здійснюється згідно з графіком 

атестації на основі аналізу кількісних і якісних показників, 

набутих здобувачем під час навчання. 

Атестація здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється 

відповідно до Положення про організацію та проведення 

атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і 

«магістр», затвердженого та введеного в дії наказом в.о. 

ректора Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди №165-од від 22.12.2020р. 
6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної правничої 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. ЗК7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  



ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; усвідомлення цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідності його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. ЗК13. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК14. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та 

філософії права, знання і розуміння структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. СК2. Здатність аналізувати 

ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у 

контексті їх впливу на сучасну правову систему.  

СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння її правової природи.  

СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також прецедентну 

практику Європейського суду з прав людини.  

СК5. Здатність застосовувати норми та інститути 

міжнародного публічного права, а також міжнародного 

приватного права.  

СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих 

правових інститутів права Європейського Союзу та Ради 

Європи і правової системи України.  

СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, 

щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне 

право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове 

право, 7 кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини 

.  

СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції 

та інформаційні технології необхідні під час здійснення 

юридичної діяльності.  

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних 



обставин.  

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти.  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та 

обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ.  

СК14. Здатність до консультування з правових питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації.  

СК15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів 

правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 
7. Результати навчання 

РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 
невідомих умов та обставин.  
РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 
практику Європейського суду з прав людини.  
РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  
РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.  
РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин 
з достатньою обґрунтованістю.  
РН 6. Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи 
відому проблему.  
РН 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і 
самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.  
РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також 
міжнародного приватного права.  
РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, 
і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.  
РН 10. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і 
письмово, із застосуванням правничої термінології.  
РН 11. Мати базові навички риторики.  
РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики 
доступно і зрозуміло.  
РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права.  
РН 14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 
вторинних джерел для правничої діяльності.  
РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні 
інформаційні технології і бази даних.  
РН 16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні у правничій 
діяльності.  
РН 17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди.  
РН 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові 
доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової 
системи.  



РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  
РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити 
обґрунтовані правові висновки.  
РН 21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  
РН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

згідно з чинним законодавством України (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 

30 грудня 2015 р. № 1187. Освітній процес за освітньою 

програмою забезпечують науково-педагогічні працівники 

кафедр університету, серед яких, доктори наук, кандидати 

наук, які є провідними фахівцями в галузі права, мають 

досвід практичної, наукової та педагогічної діяльності. Усі 

науково-педагогічні працівники, згідно укладених графіків, 

проходять підвищення кваліфікації та стажування у 

вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти та 

науково-дослідних інститутах. 
Матеріально 

– технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення професійної підготовки 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Право» 

відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти згідно з чинним законодавством України (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 

30 грудня 2015 р. № 1187. Площі приміщень, що 

використовуються в освітньому процесі відповідають 

санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура 

(навчальні корпуси, гуртожитки, тематичні кабінети, 

комп’ютерні класи, бібліотека, у тому числі читальний зал, 

пункти харчування, мультимедійне обладнання для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях – не 

менше 30% від потреби, точки бездротового доступу до 

Інтернет-мережі тощо). Технічна перевірка навчальних 

робіт на наявність порушень академічної доброчесності 

проводиться науково-педагогічними працівниками згідно 

Кодексу академічної доброчесності Університету. 
Інформаційне та 

навчально – 

методичне 
забезпечення 

Наукова та науково-технічна діяльність Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди висвітлюється на офіційному сайті. 

На навчально-інформаційному порталі дистанційної освіти 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди створено динамічне віртуальне 



навчальне середовище за освітньою програмою «Право» на 

платформі Moodle. Електронна бібліотека, відео та 

аудіотеки забезпечують доступ здобувачів до електронних 

світових баз даних повнотекстових наукових публікацій. У 

відкритому електронному архіві бібліотеки у вільному 

доступі розміщено праці науково-педагогічних працівників 

університету.  

Інформацію про освітню програму містить сторінка Центру 

забезпечення якості освіти. Графіки освітнього процесу, 

розклад занять, інформація про вступ, конкурси, проєкти, 

гранти тощо розміщується на сайті Університету та/або 

факультету історії і права. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми 

передбачає наявність робочих програм, які включають: 

програму навчальної дисципліни, заплановані результати 

навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендовану літературу (основну, допоміжну), 

інформаційні ресурси в Інтернеті; програми з виробничої 

практики. 
9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Освітньою програмою передбачено визнання результатів 

навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема, під 

час академічної мобільності, згідно Порядку реалізації права 

на академічну мобільність, введеного в дію наказом ректора 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди №66-од від 27.06.2022р. 
Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Наявні укладені міжнародні угоди про академічну 

мобільність, про академічне науково-освітнє і 

багатовекторне співробітництво, програми обміну (Грузія, 

Канада, Китай, Литва, Польща, Туреччина) 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Знання української мови на достатньому для навчання рівні 

та проходження співбесіди на знання правничих 

компетентностей. 

 

2. Структурно-логічна схема 

2.1 Перелік освітніх компонентів 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

практика) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Основи економічної теорії 3 іспит 

ОК 2 Філософія права 3 залік 



ОК 3 Іноземна мова 5 іспит 

ОК 4 Стандарти та процедури дотримання академічної 

доброчесності 3 залік 

ОК 5 Інформаційні та телекомунікаційні системи 3 залік 

ОК 6 Англомовна професійна комунікація юриста 3 іспит 

ОК 7 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 8 Теорія права 7 Іспит 

ОК 9 Юридична деонтологія 3 Іспит 

ОК 10 Римське приватне право 4 Іспит 

ОК 11 
Історія держави і права 9 

Залік 

Іспит 

ОК 12 Порівняльне правознавство 4 Іспит 

ОК 13 Конституційне право 7 Іспит 

ОК 14 Цивільне право (частина 1) 3 Іспит 

ОК 15 
Кримінальне право (загальна частина) 7 

Залік  

Іспит 

ОК 16 Адміністративне право 4 Іспит 

ОК 17 Фінансове право 3 іспит 

ОК 18 
Цивільне право (частина 2) 12 

Залік 

іспит 

ОК 19 Адміністративне процесуальне право 3 Іспит 

ОК 20 Міжнародне публічне право 4 Іспит 

ОК 21 
Трудове право 6 

Залік 

Іспит 



ОК 22 
Кримінальне право (особлива частина) 9 

Залік 

Іспит 

ОК 23 
Цивільне процесуальне право 8 

Залік 

Іспит 

ОК 24 
Кримінальне процесуальне право 7 

Залік 

Іспит 

ОК 25 Господарське право 4 Залік 

ОК 26 Міжнародне приватне право 3 Іспит 

ОК 27 Складання процесуальних документів 3 Іспит 

ОК 28 Міжнародно-правовий захист прав людини 3 іспит 

ОК 29 Основи юридичної клінічної практики 4 Іспит 

ОК 30 Основи право Європейського Союзу 4 Іспит 

ОК 31 Податкове право 3 Іспит 

Курсові роботи 

ОК 32 Курсова робота з державно-правових дисциплін 3  

ОК 33 Курсова робота з цивільно-правових дисциплін 3  

ОК 34 
Курсова робота з кримінально-правових 

дисциплін 3  

Практична підготовка 

ОК 35 Виробнича практика 15 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 180 

Вибіркові компоненти ОПП  

ОК36 Блок дисциплін за вибором здобувача 60 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 



2.2 Структурно-логічна схема 
 
1 семестр                    2 семестр                    3 семестр                    4 семестр                    5 семестр                    6 семестр                    7 семестр                    8 семестр           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи  

економічної 

теорії 

Філософія 

права 

Іноземна 

мова 

Стандарти 

та 

процедури 

дотримання 

академічної 

доброчеснос

ті 

Інформаційн

і та 

телекомунік

аційні 

системи 

Українська 

мова за 

професійни

м 

спрямуванн

ям 

Англомовна 

професійна 

комунікація 

Теорія права 

Юридична 

деонтологія 

Римське 

приватне 

право 

Історія держави і права 

Конституцій

не право 

Порівняльне 

правознавств

о 

Фінансове 

право 

Адміністрати

вне право 

Цивільне 

право ч.1 

Кримінальне право 

(загальна частина) 

Цивільне право ч.2. 

Трудове право 

Адміністрат

ивне 

процесуальн

е  право 

Цивільне процесуальне право 

Кримінальне процесуальне право 

Основи 

права ЄС 

Господарськ

е право 

Складання 

процесуальн

их 

документів 

Міжнароодн

е приватне 

право 

Міжнародно

-правовий 

захист прав 

людини 

Основи  

Юридичної 

клінічної 
практики 

Податкове 

право 

Кримінальне право 

(особлива частина) 

Курсова 

робота з 

державно-

правових 

дисциплін 

Курсова 

робота з 

цивільно-

правових 
дисциплін 

Курсова 

робота з 

кримінально

-правових 

дисциплін 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 081 «Право» ОР «Бакалавр» проводиться відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf   



4. Матриця відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 

 
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої 

програми 
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