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ПЕРЕДМОВА

MiHicTepcTBo оовiти i науки УкраiЪи. Стандарт вищоi освiти, !ругий (магiстерський)

piBeHb вищоi освiти. Ступiнь <магiстр>. Галузь знань: 0В <Право>>, спецiальнiсть: 081

<Право>. Затверджено та введено в дiю HaKzrзoM МОН УкраiЪи вiд 20.07.2022р. Ns

64з.

Розроблено робочою проектною групою у складi:

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Науковий
сryпiнь, шифр

та назва
науковоi

спецiальностi

вчене звання
(за кафедрою)

Посада та назва
пiдроздiлу (за

основним мiсцем
роботи)

Керiвник
робочоi
проектноi
групи
(гарант
програми):

1. Пахомов
Володимир
васильович

д.ю.н; 12.00.07
адмiнiстративне
право i процес;

фiнансове право;
iнформацiйне
право

професор кафедри
кримiнально-
правових
дисциплiн та
судочинства

завiдувач кафедри
адмiнiстративного,
господарського
права та

фiнансово-
економiчнот
безпеки

Члени
робочоi
просктноi
групи:

2. Кобзева
Тетяна
Анатолiiвна

д.ю.н., 12.00.07
адмiнiстративне
право i процес;

фiнансове право;
iнформацiйне
право

доцент кафедри
адмiнiстративного,
госIIодарського
права та фiнансоЬо-
економiчноi
безпеки

доцент кафедри
адмiнiстративного,
господарського
права та

фiнансово-
економiчноi
безпеки

з. Колеснiк
ова Марiя
BiKTopiBHa

к.ю.н., 12.00.07
адмiнiстративне
право i процес;

фiнансове право;
iнформацiйне
право

доцеЕт кафедри
адмiнiстративного,
господарського
права та фiнансово-
економiчнот
безпеки

доцент кафедри
адмiнiстративного,
господарського
права та
фiнансово-
економiчноi
безпеки

4. Бондарен
ко Максим
Олександрович

здобувач за другим
(магiстерським)
piBHeM ОП
кПравознавство)),
гр. Ю. м -11

5..Щжепа
Юлiя
ApTypiBHa

к,ю.н., 12.00.05.
трудове право;
право
соцiа-rrьного
забезпечення

доцент кафедри
правосуддя
Сlмського
нацiонального
аграрного
чнiвепситетч

сУДдя
Господарського
суду СумськоТ
областi



.Зовнiшнi рецензенти:
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Протокол Nч Э вiд

Голова ЕкспертноI

Право

Валентина ТРоШЕЧко

TepMiH перегляду ocBiTHboi процрами один раз на piK.

щя освiтня програма не може бути повнiстю або частково вiдтворена, тиражована

розповсюджена без дозволу Сумського державного унiверситету.

ради роботодавцiв зi

Прiзвищео iм'я,
по батьковi

Науковий сryпiнь,
шифр та назва

науковоi
епецiальностi

Вчене звання (за
кафедрою)

Посада та назва органiзацiТ
(за основпим мiсцем роботи)

Мiщенко
Тетяна
михайлiвна

к.ю.н., 12.00,a7
адмiнiстративне
право i процес;
фiнансове право;
iнформацiйне право

заступник директора
Сумёького науково-
дослiдного експертно-
кримiналiстичного центру
МВС УкраiЪи,

ýатт{енко
Свiтлана
СергiiЪна

д.ю.н., 12.00.07
адмiнiстративне
право i процес;

фiнансове право;
iнформацiйне право

доцент кафедри
юридитших
дисциплiн
CyMcbKoi фiлiТ
Харкiвського
нацiонального
унiверситету
внутрiшнiх
справ

заступник директора
CyMcbKoi фiлii Харкiвського
нацiонального унiверситету
внутрiшнiх справ



1. Профiль ocBiTHboi програми

[.1 Загальна iпформацiя
Повна офiцiйна назва
вищого навчального
закладY

Сумський державний унiверситет

повна назва
структурного
пiдроздiлу

Навчально-науковий iнститут права
Кафелра адмiнiстративного, господарського права та
фiнансово-економiчноТ безпеки

ступiлль вищо[ освiти
та назва квалiфiкацii Магiстр права

Офiчiйна назва
ocBiTHboi прогDами Правознавство

Тип диплому та обсяг
ocBiTHboi поограми

!иплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв еКТС - TepMiH
навчанняlрiк3мiсяцi

Наявнiсть акредитацii
Акредитацiйна комiсiя, УкраТна, Сертифiкат МОН УкраТни
серiя УД ЛЪ 19001411 вiд 27 лютого 2018 р,
TepMiH дiТ - до 1 липня 202З р,

Щикл/рiвень вищоТ
освiти

Щругий (магiстерський) piBeHb вищоТ оовiти, НРК УкраТни *
7 piBeHb, FQ-EHEA - другий цикJI: QF- LLL - 7 piBeHb

Передугuови

Прийом на навчання для здобуття вищоТ оовiти за другим
(магiстерським) piBHeM освiти за спецiальнiстю 081
<Право> здiйснюеться на базi першого (бакалаврського)
рiвня вищоi освiти зi спецiальностей 081 <Право>> та 29З
кМiжнародне право) за результатами Сдиного фахового
вOтупного випробування

Мова(и) викладання УкраIнська, англiйська
TepMiH дii ocBiTHboT
пllограми Що 1,,07.2027 р.

Iнтернет-адреса
постiйного розгиiщення
опису ocBiTHboi
програми

https : //ор, sumdu. edu .ual # l у о gr аmml 2З2 1

1.2 Мета освiтньоI програми
Програма розроблена вiдповiдно до Micii, стратегiТ унiверситету та спрямована на
пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв у галузi права, за рахунок здобуття
поглиблених теоретичних правових знань, практичних yMiHb та розумiння загальних
засад юридичноТ дiяльностi з надання висококвалiфiкованоi правовоТ доIIомоги у сферi
реГУЛЮВаНня суспiльних правовiдносин! та iнших компетентностей, достатнiх для
ефеКТИвнОГО ВИконання завдань iнновацiйного характеру, формування критичного
миQлення i здатностi до подальшого навчання, розв'язання задач дослiдницького та
1нновацlицого ха i ппава

Предметна область
ocBiTHboi програми

Об'екm вuвчення., право як соцiальне явиtце та оообливостi
його застосування, що rрунтуються на правових цiнностях
та принципах, в ooHoBi яких покладенi людська гiднiсть та
верховенство права,
Ifiлi навчання: набуття здатностi розв'язувати складнi
задачi та проблеми у сферi правотворчостi i
правозастосування таlабо у процесi навчання, що



Орiентацiя ocBiTHboi
програми

Основний фокус
ocBiTltboi програми
спецiалiзацiI

особливостi освiтньоi
програми

передбачас проведення дос,liджень таi або здiйсненняt
iнновацiй та характеризусться невизначенiстю ),N{ов i
виN,{ог.

теореmччнuй з.цiсm преd,uеmно| облосmi: правовi
доктринИ. цiнностi та принц}lпи на яких базусться творенFIя
права" його тлумачення та особливостi застосvваLIIlя.
Меmоdu, меmоduкu п10 mexHoitozii: загальнонауковi i
спецiальнi методи пiзгtання правових явиtц: NIетодиi(t4 з
правовоI оцiнки поведiнки чи дiяльностi iндивiдiв i
соцiальних груп. iдентифiкацiТ правовоi проблеми та rT

вирiшення на ocнoBi принцlлпiв права: цифровi технологiI.
N,{етоди оцiгlювання 1,а ана.lriзу iнфорп,rацiТ. методl1
доведенFlя.
Iнспtру"uенmu m0 об.lаOнrtння: cyLtacHe iнформачiйrrо-
комунiкацiйне обладнання, iнформацiйнi ресурси та
спецiальне програмне забезпечення. rцо застосовуrO.гься у
дцJ!д99]1_в_ _с ф ер i прзва.
Освiтньо-професiйна. Акцент на сучаснiй проблематицi
адмiнiстративного права i суilочинства; конституцiйногсl
права i процесlr, цивiльного права i процес1. крип,til-tальгtоt.ti
права i гrроцесу, трудового права та права соцiа;lьного
забезпечення
Програма сфорл,tована як опти]\,Iа"гtьне послнання
академiчних та професiйних вимог. Вона opicHToBaнa на
здобуття поглиб.l-tених теоретичних правових знань,
практичних yMtiHb та розуr,riння загальних засад юридrtчноТ
дiяльностi з надання висококвалiфiкованоI пllавtlвtl)'
допомоги у сферi регулювання суспiльних правовiлносиFi.
та iнших компетентностей. достатнiх "цля ефективriог,сl
виконання заtsдань iнновацiйного характеру. формrування
критLIчного мислення i здатнос,гi до подальшого наRчанIJя.

розв'язання задач дос;ti;{нrrцького та iнновацiйногtэ
.\apaKTep_v у сферi права з поглиблениNI вlItsчеFIllя\l Htll)\l
адмiнiстративного законодавствtl.
Клtюrtсlвi слOво: право, юридична дiяльнiсть. правова
допомога, i нновацiТ, адм iгri стр aTI1 вне зilкон одавство. FI ор \,I и
матерlальllого та процесуального пDава.
Освiтгt-яt програма базусться на загальновiдомих науItових
результатах iз урахування]ч{ розвитк\, i зплiн нztцiоt-tальнсlго
права та права зарубirкних краТн в у\,{овах сьогоденнrt.
Акце1-1тусться увага на наданнi висококва",riфiriовагrоТ
правовоТ допомоги у сферi реt,уJIiованFIrr cy,cгli;tbHtix
правовiдносI4ti, Удоскона:rена BapiaTtiBlla складовtt
ocBiTHboT програп{и з розшllрениN,l перелiкол,l вибiркових
дисциплiн. для забезпечення формrування як загальних так i

спецiальних компетентностей здобува.riв вишоt освiти.
Практичне втiлення набутих I(оNцпетентностей
здiйснюсться шляхоNI залуLIення злобувачiв виrцоi освiти дtl
виконанНя науковО-дослiднИх та грантових проск,тiв. ),частi
У'IvtlЖНароДцд4дрОrр9л9цqцqДgдц-ЧноТ плобiльностi 

- -- r



_1.1Лрцдзrцtqть вип

Придатнiсть до
працевлаштування

s!lДЦ] Ц Д9 црз щчв_л4ц]f)ц4 ц]ц ]4 ц9дцд 9_ш,_9 I о ц.L,} ч а I I It я

| 
ПраLrевлаш I\ вання на посаJи вiдrtовiдно до HaцitlHa.IbHoIo

| 
класифiкатора УкраТни: Класифiкатор професiй (ДК

]003:2010)" якi потребують наявностi виlцоТ освi,ги зi
] спецiальностi 08l <Право,,

Подальше навчання
Право продовжити навчання за програN4ою третього
(освiтньо-наукового) рiвня вищоТ освiти. Набуття
додаткових квалiфiкацiй в системi освiти дорослих

1.5 в икJIадаIIIlrI, ltаl}чання та оцlнIoваIlIIя

Викладання та
IIавча}Iня

Студентоцентроване проблешtно-орiентоване FIавчання. яке
проводиться у формi лекцiй. ceMiHapiB, практичнl1х занять
(у формi case-study, аналiзу, релевантноi суловоI практики,
M.vT-KopTiB), rtонсlrльтацiй (консультування в юридичгriй
клiнiцi), самостiйного навчання (сап,tостiйного складаннrI
проектiв процесуальних документiв, необхiдних для
захисr\ права 1 рiзних l-tравових сигlаltiях). електро1-11-1оI()

навчання в систеiчti OCW CyMlY (Lectur.ED. N4IX Cyп,rllУ,
U DIS'IANCE LERNING). виконання кyрсових робiт т,а

проходження виробничих практик.

Оцiнювання

За освiтньою прOграмою передбачено формативне
(письмовi та ycHi KoMeHTapi та настанови виItладачiв в
процесi навчання, форп,rування навиLlок самооцiнювання"
залучення студентiв до оrliнювання роботи один одного) Tl1

суN{ативне (письмовi iспити з навчаJtьFIi4х дисцип,riн.
оцiнювання поточноi роботи протягом вивчеFlня окре\{их
ocBiTHix компонентiв (письп,rовi есе" презентацii,
тестування), захист звiтiв з виробничих практик, захист
курсових робiт. Атестацiя здобувачiв здiйснюсться у форь,ri
€iдиного дер}кавного квалiфiкацiйного iспиту (iспитiв) у
п о р я д к у, в и з н 1ч е н о м у Дgq!цglgц ЩД чtg tp: u У_ {LЦц ",_ _ _

Проl"рамнi компет,еll,гнос,t,i ( ПК)
Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати задачi лсlслiдницького та/або
iнrrовацiйного хаDактеDч l, сфепi пDава

Загальнi
компетентностi (ЗК)

ЗК1. Здатнiсть до абстрактного мисленFIя. аналiз1, та
синтезу.
ЗК2. Здатнiсть проводити дослiд>ttенI-Iя на вiдповiднсlшt1,
piBHi.
зк3" Здатнiсть до пошуку. оброблення та аналiзч
iнформацiТ з рiзних джерел.
ЗК4. Здатнiсть до адаптацii та дii в новiй ситуацii"
Зк5. Здатнiсть спiлкl,ватися iнозепцною мовою _y

професiйнiй сферi як усно. так i письмово"
ЗКб. Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть)"
ЗК7. Здатнiсть приймати обгрl,нтованi рirrrення,
ЗК8. Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших
професiйних груп рiзного рiвня (з експертаN{и з iнших
галузей знань/видiв економiчноi лiяльностi).
ЗК9. Зда,гнiсть працювати в мiжнародноN,Iу ttoHTeKcTi.
ЗК10. Здатнц]!l9_з!фляти проекти та управляти ними.



Спецiальнi (фаховi,
прелметнi)
KOMпeTetlтHocTi

Ск1. Здатнiсть застосовувати Йrц""" *р-uЬпйuЪ 
]

права для розв'язання складних задач i проблеп,r. 1 r.lпt_i i

числi. 1,ситуацiях правовоi невизначеностi. 
i

СК2. Здатнiсть аналiзувати та оцiнювати вплив правовоТ
систеN,{и Сврсlпейського Союз1, на правову систему Украiни.
СК3. Здатнiсть аналiзувати та оцiнювати вплив КонвенцiТ
про захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Свропейського суду з пр&в лlоi]иFIи на розl]иток
правовоТ системи та правозастосуванr-rя в YKpaTHi.
СК4. Здатнiсть оцiнювати взас\,{одiло шлiжснародного права
та мiяtнародних правових систем з правовою систеN4ою
Уrtраi'ни.
СК5л Здатнiсть використовувати сучаснi правовi доктрини
та принципи у правотворчостi та в процесi застосуваr{ня
iнститlrтiв публiчного i приватного права. а також
кримiнальноТ юстицiТ.
СК6. Здатнiсть обгрунтовувати та мотивувати правовi
рiшеньiя, даваf,и розгорн},ту юридичн\ арг) мен-гацiю.
СК7. Здатнiсть застосовувати знання т,а розчмiнн>i
основних засад (принчипiв) та процедур судочинства в
Украiнi.
ск8. Здатнiсть застосовувати п,rедiацiю та iншi гrравовi
iнструменти альтерI{ативноI,о позасу,дового розг,цяд)/,Iа
вирiшення tlравових спорiв.
ск9. Здатнiсть застосовувати мiждисциплiнарний пiдхi;r rз

оцiнцi правових явишJ та правозастосовнit"л дiяльностi.
СК10. Здатнiсть ухвалювати рiшення у ситуацiях, що
вимагають системного, логiчного та функтtiональногс)
тлумачення норм права, а тако}к розуп,liння особливостей
праIсики iх застосу,вання,
CKl1. Здатнiсть критиLiно оцiнювати ефективнiсть
представництва i захист,ч прав. свсlбод та iHTepeciB rcпicHTiB.
СК l2. Здатнiсть утверд}кувати eTl{LlHi стандар,ги правни.tоТ
дiяльностi, стандарти гrрофесiйноТ незаленtнсlстi Ttt

вiлповiдальностi правника.
СК13" Здатнiсть доносити до фахiвцiв i нефахiвrriв у сферi
права iнформацiю. iдеТ. змiст проблем та характер
оптимальних рiшень з належною аргуN4ентацiсю.
СК14. Здатнiсть самостiйно готувати проекти нормативно-
правових aKTiB, обгрунтов}/вати суспiльн1, обl,моur,егtiсть Тх

прийняття, прогнозувати результаlи Тх впливу на вiдповiднi
суспiльнi вiдносини.
СК15. Здатнiсть самостiйнсl готувilти проекти aKTiB
правозастосуваLIня? враховуючи вимог}l rцодо Тх законн ocTi.
обгрунтованостi та вмотивованостi.
fiодатково длrI освiтньо-професiйноi програми:
CKl6. Здатнiсть застосовувати сучаснi метоцсlлогij'
науково-правових дослiд;кень та застосовувати спецiа:tьl-ti



СК17. Здатнiсть аналiзувати та iнтерпретувати результати
наукових дослiджень, враховуючи використання
мiх<дисциплiнарних та порiвняльно-правових пiдходiв,
СК18. Здатнiстъ використовувати HayKoBi TeopiT та
концепцiТ, а також набутi практичнi знання при проведеннi
наущових дослiджень,

1.7. Програмнi результати навчання за спецiальнiстrо (ПРН)
IIPH l. Оцiнювати природу та характер суспiльних процесiв i явищ, i виявляти
розумiння меж та моханiзмiв Тх правового регулювання,
ПРН 2. Спiввiдносити сучасну систему цивiлiзацiйних цiнностей
цiнностями, принципами та професiйними етичними стандартами.

з правовими

прН 3. ПровОдити збiр, iнтегрований аналiз та узагальнення матерiалiв з рiзних
джерел' включаючИ науковУ та професiйнУ лiтературу, базИ даних, uифровi,
статистиЧнi, TecToBi та iншi, та перевiРяти ix на достоВiрнiсть, використовуючи сучаснi
методи дослiдження.
прн 4. Здiйснювати презентацiю свого дослiдження з правовот теми, застосовуючи
ПеРШОДЖеРеЛа Та приЙоми правовоТ iнтерпретацii складних комплексних проблем, що
постають з цього дослiдження, аргументувати висновки.
прН 5" Вiльно спiлкуватися iноземною мовою профеоiйного спрямування (однiсю з
офiчiйних мов Ради Свропи) усно i письмово.
прн 6, Обгрунтовано формулювати свою правову позицiю, вмiти опонувати,
оцiнювати докази та наводити переконливi аргументи.
ПРН 7. ЩИСКУтУВаТи зi складних правових проблем, пропонувати i обгрунтовувати
варiанти Тх розв'язання.
прН 8. ОцiнюватИ доотовiрнiстЬ iнформашii та надiйнiсть джерал, ефективно
опрацьовувати та викориатовувати iнформацiю дл" проведення наукових дослiдrкень
та практичноi дiяльностi,
ПРН 9. Генерувати ,HoBi iдеi та використовувати сучаснi технологiТ у наданнi
правничих послуг.
ПРН 10. АналiзУвати взаемодiю мiжнародного права та мiжнародно-правових систем
З ПРаВОВОЮ СиСТеМою УкраiЪи на ocнoBi усвiдомлення основних сучасних правових
доктрин, цiнностей та принципiв функцiонування права.
ПРН 11. Використовувати передовi знання i методики у процесi правотворення та
ПраВоЗасТосУвання iнститутiв публiчного та приватного права i кримiнальноi юстицiТ.
ПРН 12. Проводи,ги порiвняльно-правовий аналiз окремих iнститутiв права рiзних
правових систем, враховуючи взасмозв'язок правовоТ сиетеми Украiни з правовими
системами Ради Свропи та Свропейського Союзу.
ПРН 13" Аналiзувати та оцiнювати практику застосування окремих правових
iнститутiв.
ПРН 14. ОбГрУНТоВувати правову позицiю на рiзних стадiях правозастосування.
прН 15. N4атИ практичНi навички розв'язання проблем. пов'язаних з реалiзацiею
процесуальних функчiй суб'ектiв правозастосування.
ПРН 1б. БРаТИ ПрОДУктивну участь у розробцi проектiв нормативно-правових aKTiB,
обгрунтоВуватИ суспiльнУ обумовленiсть iх прийняття, прогнозувати результати Тх
впливу на вiдповiднi суспiльнi вiдноQини.
прн l7 ' Iнтегрувати необхiднi знання та розв'язувати окладнi Задачi

возастосування у пlзних хп 1ино1 дlяльностl.
додатково за освiтньо-професiйною програмою

прн18. Визначати актуальну практичну чи наукову проблему, планувати i виконувати
дослiдкqння на ii вирiшення, обирати релевантнi методологiю та ла.



прн19. Брати продуктI,Iвну участь у виконаннi теоретичних та гIрикладних дос,цiд;ttень
галузl пDава,

1.8 Рес не забезпечення реалiзацii програми
Освiтньо-професiйна програма забезпечусться кадрами
високоТ квалiфirtашiТ з гrауковими ступеняfuIи та вченими
:]ванняN,Iи, якi с активними i визнаними вчениNlи. якi
публiкують своТ лрачi у вiтчизнянiй i зарубiя<нiй HayKoBir1
пресi, N,{aloTb вiдповiдну професiliну компетентнiсть i досвiд
в галузi викладання. HayкoBttx дослiджень i педагогiчноi
дiяльнсlстi. с учаснLlками мirкнародних просктiв та гlэантiв.
проходять шлiхtнароднi стаrкчвання. З метою пiдвиrцення
фахового рiвня Bci гtауково-педагогiчнi працiвtlикl,l один раз
на п'ять poKiB проходять стаiкування.
f)сновний ск"цад ви кл адачiв ocBiTH ьоТ програruи складастьсrl

Кадрове забезпечення
з професорсько-викладацького складу rtафедрtл
адмiнiстративного. господарського права та фiнаrrсовсl-
економiчноТ безпеки HHI права. також для викладання
задiянi викладачi кафедри мiжнародного. свропейського
права та црlвiльно-правовIах дисциплiн та кафедра
крим iнальFIо-право вих дисцигr.ц i н,га с},до Ltинст,ва.

Що викладання дисциплiн освiтньо-професiйноТ програми
залучаються фахiвцi-практики. шо вiдгlовiдають HallprlN,ty
програNIи, разом iз здобувачами виlltоТ освiти. вони бер\,гь
yLIacTb у Itруг,Iих столах ,га конфереrrцiях. tцо
органiзсlвуються HHI гrрава.
Група забезгtечення. гарант Ttl вlllýадацький склад. який
забезпечус реалiзачiю гlрограfrIи, вiдповiдас, вI,Iп,{оt,а\,I.

визначеним Лiценэjйнцми умовами,
Освiтнiй процес безгtосередньо за випусitовою кафедрокl
спецiальностi 081 Право здiйснюсться у шести
спецiалiзованих навчальнI,Iх аудиторi:tх плошею 35З.9 л,r2. з

яких 1 аl,диторiя для ",lекцiйнtrх занять на 68 пtiсr{ь.

3 навчальнttх аулиторiйr для лрактичнI4х занять.
1 коп,tп'ютернний клас на 14 ЕОМ (з вихолом до vtepeiKi
IHTepHeT) та 1 аулиторiя. обладнана iнтерактивнок)
панеллю NervlineTT-8618VN. яка дозволяс проводитi,{
rreKцir,iHi та практичнi заняття на сучасноNIу B1,1coKo\,ty

технологiLIноN4у piBHi. Kpivr того" для навL{itльного процесу
кафедра вi,Iкористов),с "цекцi й гti аl,дttторiТ,га a)";1ilTop ii' д.irяr

практичних занять, а також комп'ютернi класи i1-1ши.х

кафедр унiверситету загальною пJlошею до l70 пл2.

-В умовах карантину та воснного стану на кафедрi cтBopeHtl
Bci умови для проведення онлаtlн-занять, а caN{e: прилбано
8 камер Logitec С З 10 та 5 Мультимедiйнрlх акустичних
cL{cTeM 2.0 SVEN. закрiплено З2 EON4 з виходом дil мереясi
lнтерне,г.
У навtIальномч проuесi використов\ ( ться tл;lтерiально-
технiчна база пiдприсмств, ,чстаноts та органiзацil,i,гаких як:
Сумський окружнии алмiнiстрitтивний суд:
Верхньос

MaTepia.llъ'Ho-TexIr iч н е

забезпечення

lJ,

цrц!99др_qвзr9!дq giдэgддq рздщ _ЦIqлi.lне акццнqрце 
]



Iнформацiйне та
}I а вч ал ьн 0-м ет,од ич н е

забезпечення

Iовариство кЩерлtавнлrй оrцадний банк Украiни>; ГО
кПiвнiчна правозахисFIа група>; Головне управлiння !ПС у
Сумськiй областi; Господарсьtсий сул Сумсьltоi облас,гi:
Сумський науково-дослiдний експертно-кримiналiстttчний
центр МВС Украiни: Територiальне yправлiння fiep;KaBHoi'
судовоi адмiнiстрацii Украiни в Суп,tськiй областi; Пiвнiчнсl-
Схiдне мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ
(м.Суми); Регiональний центр з надання BTopl.IHHoT гrравовоI
допоN4оги у Сумськiй областi. Сумський мiсцевиt'i центр з
надання вторинноi правовоi допомоги.
TaKoitc в I-1авча;lьно-науltоl]оN,{)/ iнститл,r,i права працюс
юридиLtна клiнirtа Су*ДУ та Наr,ково-t"онсультацiйнr,rii
центр правових дослiдяtень, до роботи яких активно
залуLIаються здобувачi вищоТ освiти для проходження
виробничоТ практики та пiд час надання безкоштовноТ
правов9,1 допомоги населещю
Злобува,ri виш{оТ освi-ги ocBi-t Hbtr'f програми та виtс,-tала,ti
можуть використовувати бiблiоте.rно-iнфорш,rацir,iн1,
систему. Iнформацiйнi ресурси бiблiотеки Сум2{У за
освiтньою програмою формуються вiдпlэвiдно до
предметноi областi та суLIасних тенденцiй наукових
дослiдrкень у цiй галузi. При IIbo,NIy вони мож)iть
переглядати лiтературу з використанням тралицiйних
засобiв rlошуку в бiблiотецi або використовуватI1 доступ .l1o

IHTepHeTy та баз даних. Здобувачi вищоi ocBiT,tt за освiт,ньс,lю
програмою MaIoTb досту1-I цо програми кЛiга: Закогt>>. яка
ilопомагас реагувати на зп,tiни у законодавствi. €]диного
державного реестру судових рiшегtь, сайту BepxoBrra Рада
УкраТни. Передплачуеться 34 перiоличнi видання за ОП
кПравозгtавство)). Здобl,ва.li виrцоТ освiти T,aкo)ti
викоррIстову}оть vtетодичний пtатерiал. гtiдготовленl.rй
викладачами, пrонографii. cTarTi з перiодичних видань.
статистичнi бази даних. Методичний та науковий п,tатерiа.т
Mo}l(e надаваl ись як у др\ KoBaHoNly ви t . tядi. l аN i в

електроннiй формi.
Систеп,lа електронного навчаFIнrl забезпечус цоступ до
матерiалiв украiнськоIо та англiйською мовами з дисцип;riн
ocBiTHboT програми, iнтерактивних демонсlрацiй. TесTOBIlx
завдань та iнших навчально-методичних матерiалiв е-

Для дистанцiйного достуlIу до навчально-методичних
матерiалiв розроблено платформу" OCW СумfУ (rrлатформа

дозволя€] об'еднати матерiа.ти з дLlстанцiйних rtypciB.
конструктор Lectur'ED з лtолсtttвiстю KojIeItTttBHoT роботи
над електронниN{и навчальнимLi pecypcaN,II{. r,taTe1-1ilt.llt

елеItтронного каталогу бiблiотеки, регtозитарiю Tit

посилання на зовнiшtнi навчальнi ресурси). TaKorK
використовуються програмнi продукти Google. засоби
електронного навчання CyMfiY (Umix середовище]

i
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струк,гурованих навчально-методиLIних MaTepia.]]iB

дисциплiн; LecturЕD - створення електронних матерiалiв
дисциплiн; Ехаmепаrium вiдкритi онлайн курси).
матерiали електронного каталогу бiблiотеки, репозитарiю
та посилання на зовнiшнi навчальнi ресурси). За оовiтньою
програмою розроблено 14 дистанцiйних KypciB,
представлених в системах (Lectur,ED, MIX СумЩУ, U
DISTANTCE LERNING).
Методичний матерiал перiодично оновлю€ться та
адаптусться до цiлей ocBiTHboi програми.

1.9 Академiчна мобiльнiсть

Внутрiшня академiчна
мобiльнiсть

На ocHoBi двостороннiх договорiв (угод про академiчну
кредитну мобiльнiсть) Miяt Сумським державниN,I
унiверситетом та закладами вишот освiти Украiни.

Мiжнародна
академiчна мобiльнiсть

На ocHoBi двостороннiх договорiв мiж Суп,tсьttим
державним унiверситетопл та закладами вrtщоi освiт,и-
партнерами зарубiхсних краТн :

l, Щоговiр шодо спiвпрацi та академiчноТ мобiльнсrотi з

Свропейським гуманiтарним унiверситетом (Литва) вiд 28
квiтня 2022 року;
2. /]оговiр tцодо спiвпрацi з унiверситетом Кобленц-
Ландау (Нiмеччина) вiд 28 березня 2010 року;
З, !оговiр щодо спiвпрацi з Manisa ceral Ьауаr University
(Туреччина) вiд l3 сiчня 2020 року;
4, Щоговiр tцодо спiвпрацi з Грузинським технiчним
унiверситетом (Грузiя) вiд 25 листопада2аlЗ року;
5, !оговiр щодо спiвпрацi з Варненським економi.iним
унiверситетом вiд 02 березня2019 року;
6. Рамкова угода u]одо спiвпрацi з Варшавськllil4

унiверситетом (Польща) вiд 2013 року;
1. Рамкова угода щодо спiвпраui з УнiверситетоN{
економiки i гуманiтарних наук у Бельсько-Бяла (Польша)
вiд22 липня 2013 року;
8. Рамкова угода щодо спiвпрацi з Унiверситетом Mapii
Складовськоi Кюрi (Польrца) вiд l4 лютого 2008 року;
9. !оговiр щодо академiчноТ мобiльнос,тi студентiв :J

Фодяtинським унiверситетом (Iталiя) вiд 04 вересня 20l5
року;
10. Грантова програма СС Еразмус +KAl (Програма
обмiну для студентiв, аспiрантiв та викладачiв закладiв
вишоТ освiти вiд 26 грудня 201 8 року;
11. Навчання для студентiв та acпipar-ITiB в у,rriверситетi Mt,

Фоджа. (Iталiя) вiд 04_вересня 20l5 рок) ____

Можливе, пiсля вивчення курсу, украiнськоТ мови
навчання iноземних
здобувачiв вищоi
освiти



2. Перелiк компонентiв освi,гlrьоТ програми та iх логi.лна послiдlовrliсть

2.1. Пepe.lliK KoMпoHeIlTiB ocBiтHboTlIрограми

Код
компонента

Компоненти ocBiTHboT програми (навчальнi
дисциплiни. KypcoBi проекти (роботи).

практики, квалiфiкацi йна робота)

Кiлькiст,ь
кредитiв

Форма
riдсумкового

контролю
2 ) 4

обов'язковi компоненти
Щикл загальноТ пiдготовки

ок1 Сучаснi цiнностi свропейськоi iнтеграчii i
мiхснародноi спiвдруritностi (Сопtеmроrаrу Values оf
European Integration and International Cotnmonweaith)

5 диф. залiк

If,икл гrрофесiйноi пiдготовки
ок2" Сучаснi проблеми адмiнiстративного права та

процес),,
5 lспит

ок3. Сучаонi проблеми цивiльного права та процес\ 5 1спит
ок4. Сучаснi проблеми кримiнального права та

процесу
5 tспит

ок5. Сучаснi проблеми державотворчих процесiв та
конституцiйного права

) дlлф. залiк

ок6. Сучаснi проблеми трудового права та права
соцiального забезttечення

5 1сгIит

ок7. Сучаснi проблеми медiацiТ та судочинства в
Украiнi

5 диф" за"гriк

ок8" Сучаснi проблеми застосування
адмiнiстративними судап,Iи практики ССПЛ

5 lспит

ок9. Сучаснi ri роблеп,tl.t м i ;ttHapo;1нoi,0 крим iHa.ll ь t tоr,tl
гlраRil {сопtеrпроrаrv рrоьlеms ог internationa1
crirninal law )

5 1спит

Практична пiдготовка
ок 10, Практика виробнича I 10 диф, залiк
()Kl l Практика виробнича II 10 диф. ,залiк

Атестацiя

Вибiрковi компоненти
вБ 1.1 вибiрковi дl,tсциплiни циклу загальгtоi

пiдt,отовки
10 лиф. залiк

вБ 1"2, Вибiрковi дисциплiни циклу професiйноi
пiдготовки

l5 диф. залiк

Зага.llьний обсяг вибiрrсових компоrrен.гiв : 25
зАгАльниЙ оБсяг освIтнъоi прогI,Ами 90
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li

З. ФормаатестацiТздобувачiввищоТосвiти

АтестаЦiя злобувачiв за другим (магiстерсъким) piBHeM вищоi оовiти за спецi,алънiстrо
081 кПраво>> здiйснюсться у формi сдиногс державнOго квалiфiкацiйного iопиry у
пOрядку,} виз н ачеЕому К абiнетом MiH icTpi в УкраТни.



F

4. Матриця виповiдностi програмних компетентностей
компонентам освiтньоi програми

Позначки
програмних

ltoivt петентностей
та ocBiTHix

ttOмпонентiв

oKl ок2 oKJ o*' l i- окб ок
1

oKl
в l ol(9 ок

l0.

зкr + + + + + +
зк2 + + + + + +
зкз + + + + + + + + +зк4 + + + + +зк5 +

+
зкб + + + + +зк7 + + -L + +
зк8 + + + +
зк9 + + +

зк l0 + + + +
CKI + + + + + + + +ск2 + + +
скз + + + + +ск4 + + + + + + + + +ск5 + + + + + +
скб + + + + +ск7 + + + + + + +ск8 + + + + +ск9 + + + + + + + + + + +ск 10 + + + + +ск 1l + + + + + +ск 12 + +
ск 13 + + + + + + + + *ск 14 +

+ +ск 15 + + + + +ск 1б + + J + +
ск 17 + + + + +
ск 18 + + + + +



5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчанця
вiдповiдними компонентами ocBiTHboT програми

Прrлмiтка: l, ПРН rt - левний результат навчання за роздiлом I.7 профiлю ocBiTHboT профами; 2, , - позначка, яка означа€, що певний програмний результат
забезпечусться ocBiTHiM компонентом пото(lного рядка.

Завiдувач кафедри АГПФЕБ

Керiвник робочоТ lrросктноТ групи (гарант
освiтньоi програми)

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогiчноi роботи

Володимир ПАХОМОВ

ИЩ 
IHHa Школьнl{к

--ч-


