
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В.Сташиса 
Національної академії правових наук України

Освітня програма 47694 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 3799

Повна назва ЗВО Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України

Ідентифікаційний код ЗВО 23464860

ПІБ керівника ЗВО Батиргареєва Владислава Станіславівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/3799

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47694

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого 
права;  відділ дослідження проблем кримінального процесу та 
судоустрою; відділ кримінологічних досліджень;  лабораторія 
«Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі 
злочинністю»

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра іноземних мов № 1, кафедра філософії Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, Харківська область, вул. Пушкінська, 49

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

Партнерський заклад (якщо 
програма реалізовується у 
співпраці з іншим закладом вищої 
освіти)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 274

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 360837

ПІБ гаранта ОП Євтєєва Дарина Петрівна

Посада гаранта ОП заступник директора з наукової роботи

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

evteeva@aprnu.rol.net.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-710-37-41
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Додатковий телефон гаранта ОП +38(093)-850-62-50
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма «Право» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор 
філософії (PhD)) за спеціальністю 081 «Право» (далі – ОНП «Право») реалізується в Інституті в рамках 
провадження освітньої діяльності на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України (накази МОН № 5л від 20 
січня 2017 р. та № 19л від 22 лютого 2021 р.). ОНП «Право» була розроблена проектною групою під керівництвом 
директора Інституту, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України В. І. Борисова, затверджена 
Вченою радою Інституту від 23.12.2016 р. (протокол № 11) та введена в дію наказом директора Інституту від 
26.12.2016 р. № 261. До складу проектної групи входили доктори юридичних наук, професори Л. М. Лобойко, В. В. 
Голіна, Л. М. Демидова, В. А. Журавель, А. Х. Степанюк, В. Ю. Шепітько; доктори юридичних наук, старші наукові 
співробітники В. С. Батиргареєва, І. С. Яковець, Н. В. Глинська; кандидати юридичних наук, старші наукові 
співробітники Г. К. Авдєєва та М. Г Колодяжний; кандидат юридичних наук Н. В. Нетеса.
Перший набір на освітню програму був здійснений у 2017 р.
Програма націлена на підготовку фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними 
навичками у сфері організації та проведення науково-дослідницької діяльності. Акценти програми зроблено на 
одержанні теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для узагальнення наявних і 
продукування нових оригінальних ідей концептуального характеру та тактичної спрямованості; розв’язанні 
комплексних проблем у галузі права в умовах швидкоплинних змін об’єктивної дійсності; наданні зваженої та 
професійної оцінки подіям, що мають місце у правовій дійсності; оволодінні прийомами та методологією здійснення 
наукової та педагогічної діяльності; вмінні користуватися засобами й перевагами комунікаційно-інформаційних 
технологій у наукових розвідках; проведенні власного наукового дослідження, результати якого мають актуальність, 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення; оволодінні навиками роботі у команді дослідників; формуванні 
навичок глибокого аналізу механізмів нормативного регулювання найбільш важливих суспільних відносин з метою 
самостійної підготовки науково-правових висновків та реалізації іншої експертно-консультативної діяльності у 
галузі боротьби зі злочинністю. 
За підсумками навчання здобувачі можуть займати керівні посади або бути провідними фахівцями-правознавцями 
в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах та органах кримінальної юстиції, на 
підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності, в громадських об’єднаннях, продовжувати 
професійно займатися науковою і викладацькою діяльністю юридичного профілю в системі Національної академії 
правових наук України та Національної академії наук України, закладів вищої освіти та ін.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 25 1 8 0 0

2 курс 2019 - 2020 25 2 10 0 0

3 курс 2018 - 2019 25 1 4 0 0

4 курс 2017 - 2018 25 2 10 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47694 Право
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 2214 426

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

2214 426

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП 2020_.pdf CwYFBqMJlKWFqERHgNGJLFr0UmLv6gPqp7HyVE7Sy
1k=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2020-2021_.pdf oVwA+w3/n0PS+ZR6Yjxc64SBOZdigZ9O4oA9PY57xto=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Київський районний суд м. 
Харкова.pdf

asKq5LyWBzCxx04T6lK1xQIFwhKM/RPt1jHALBsb7fM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Нац юр ун-т Ярослава 
Мудрого.pdf

eY9Xi4UcR43SvLaSJ7itYl5h0n63BVBRcVzMNXCQZyk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-Адвокатське обєднання 
Barrisrets.pdf

MBMYfyN6Oq/ErdOBc8vppJx8vDrKWlpWQ/yCqex4iKg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Одеського держ ун-ту 
внутр справ_.pdf

+VxkRbQGoyk/aVDmAWRdZTLsotzJ9X9B2kIB0/ovLNg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Прокуратура Харків 
обл.pdf

sNy/JW66yWtmCpqH7vXzCAkP3OSy6NiM1vsBz6hPwH
w=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями програми є сформувати у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії систему компетентностей 
наукової спрямованості у сфері  права, достатніх для: 1) критичного осмислення наукових надбань; 2) організації 
наукового пошуку й вироблення нового оригінального знання; 3) застосування методології прирощення знання, 
заснованої на інноваційних підходах роботи з великим обсягом інформації; 4) вдосконалення навичок доведення 
актуальності розроблюваних тем, їх теоретичної і практичної значущості, а також окреслення перспектив 
використання набутого знання; 5) участі у вітчизняних і міжнародних наукових проектах; 6) здійснення 
правотворчої, правозастосовної та експертно-консультативної діяльності.
Особливості програми полягають у: 1) підготовці універсального висококваліфікованого дослідника у галузі права, 
набуті компетентності якого дозволяють займатися науковою, науково-педагогічною діяльністю і  застосовувати 
дослідницькі навички у практичній площині; 2) формуванні  системи особистісних складових сучасного науковця; 
3) фокусі на дисциплінах кримінально-правового циклу. 
Унікальність програми – в її реалізації у тісному зв’язку з фундаментальними і прикладними дослідженнями з 
актуальних тем боротьби зі злочинністю, що проводяться в Інституті, а також з нормопроектною і консультативною 
діяльністю його фахівців. Напрацювання за цими видами робіт безпосередньо втілюються у навчальних 
дисциплінах програми

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія Інституту, відповідно до Стратегії розвитку Інституту на 2021-2025 роки, полягає в розвитку наукового знання 
у сфері протидії злочинності, застосуванні цього знання на користь кожної людини, суспільства, держави і світової 
спільноти, якісній підготовці наукових кадрів, які продукують таке знання (https://ivpz.kh.ua/uk/history).
У зазначеній Стратегії у розділі V передбачено низку векторів розвитку освітньої діяльності, зокрема:
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1) забезпечення справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання здобувачів освіти та викладачів 
впродовж усього життя;
2) розвиток студентоцентрованого (аспірантоцентрованого) підходу та укріплення принципів академічної свободи в 
навчанні;
3) забезпечення посилення ролі здобувачів у реалізації освітньої програми в Інституті;
4) укріплення культури якості в науковій спільноті;
5) забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, задоволення їх освітніх потреб та 
інтересів; 
6) посилення практичної підготовки, а також посилення уваги до набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills);
7) імплементація в освітянську спільноту політики академічної доброчесності та «нульової толерантності» до будь-
яких проявів академічної недоброчесності;
8) розвиток інтернаціоналізації освітньої діяльності; забезпечення можливостей для залучення аспірантів до 
міжнародної академічної спільноти;
9) та ін.
Із цього випливає, що цілі програми цілком відповідають місії та Стратегії розвитку Інституту.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

У 2019 р. за пропозицією здобувачів додана дисципліна циклу професійної підготовки «Правова статистика». У 
2020 р. за пропозицією здобувачів загальний обсяг годин із практичної підготовки збільшений вдвічі.

- роботодавці

При реалізації програми було враховано рекомендацію прокурора Харківської області О. В. Фільчакова та 
розширено практику залучення практичних працівників до організації освітнього процесу й проведення занять зі 
здобувачами (бінарні лекції, онлайн-кави з адвокатами). Таким чином, було посилено увагу до реалізації ПРН 7: 
застосовувати теоретичні знання з права, необхідні для розв’язання значущих проблем у власній науково-дослідній 
та практичній діяльності; ПРН 8: визначати актуальні напрями досліджень з урахуванням уже існуючих знань; ПРН 
19: впроваджувати результати власного наукового дослідження у правотворчу та правозастосовну діяльність, а також 
у навчальний процес.

- академічна спільнота

За пропозицією наукової спільноти Інституту з метою оптимізації освітнього процесу:
-  у 2018 р.: зменшено обсяг дисциплін циклу нормативної підготовки «Іноземна мова» та «Філософія» на шістдесят 
годин кожну; 
- у 2020 р.: 
1) зменшено загальний обсяг годин з 240 до 200 в ОК 04 «Сучасна правова система України: стан та перспективи 
розвитку» (дисципліна циклу професійної підготовки);
2)  збільшено  загальний обсяг годин з 90 до 120 у ВК 02 «Проблеми сучасної кримінології» (дисципліна циклу 
вільного вибору аспіранта);
3) зменшено загальний обсяг годин з 90 до 60 у ВК 06 « Судова експертиза» (дисципліна циклу вільного вибору 
аспіранта).

- інші стейкхолдери

За пропозицією стейкхолдера д.ю.н., проф. І. В. Гловюк до навчального плану (циклу вільного вибору аспіранта) 
додані такі навчальні дисципліни: ВК 07 «Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та 
адвокатури» та ВК 08 «Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному судочинстві».
На врахування зауважень стейкхолдерів д.ю.н., проф. О. М. Литвинова щодо необхідності розробки Кодексу 
академічної (наукової) етики Інституту та створення в установі Комісії з етики, а також д.ю.н., проф. А. М. Бабенка 
щодо приділення недостатньої уваги просвітницькій роботі з популяризації академічної доброчесності серед 
аспірантів було вжито заходів щодо посилення уваги до цих питань шляхом прийняття Кодексу наукової етики, 
створення Комісії з наукової етики, створення й наповнення необхідними й корисними матеріалами сторінки 
«Академічна доброчесність» на сайті Інституту, проведення відповідного майстер-класу, роз’яснювальних бесід із 
аспірантами та інших заходів. Таким чином, було посилено увагу до реалізації ПРН 15 – організовувати на підставі 
розгорнутого плану поетапної реалізації та проводити з дотриманням принципів академічної доброчесності 
самостійне наукове дослідження, результати якого мають актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення; оприлюднювати досягнуті наукові результати.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Сучасними тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці у правничій сфері, зокрема, в науці, виявленими в 
тому числі з аналізу Положень про рейтингове оцінювання в діяльності працівників у провідних ЗВО, є збільшення 
конкуренції серед правників, зростання попиту на фахівців із високим рівнем володіння іноземною мовою, 
фахівців, здатних проводити науково-аналітичну роботу, розробляти грантові проекти; поширення 
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міждисциплінарних досліджень, грантових пропозицій; посилення вимог до якості наукових досліджень; запит 
роботодавців на опублікування науковцями досліджень у рейтингових журналах, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах, зокрема SCOPUS та Web of Science.
Зазначені тенденції відбиті у цілях та програмних результатах навчання ОП. Зокрема, серед її цілей – сформувати у 
здобувачів систему компетентностей наукової спрямованості у сфері  права, достатніх для організації наукового 
пошуку й вироблення нового оригінального знання; участі у вітчизняних і міжнародних наукових проектах; 
здійснення правотворчої, правозастосовної та експертно-консультативної діяльності. Як приклад програмних 
результатів навчання, що відображають вказані тенденції, можна навести ПРН 15: організовувати на підставі 
розгорнутого плану поетапної реалізації та проводити з дотриманням принципів академічної доброчесності 
самостійне наукове дослідження, результати якого мають актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення; оприлюднювати досягнуті наукові результати; та ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст безпосередньо відбився у цілях програми («сформувати у здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії систему компетентностей наукової спрямованості у сфері  права…»), а також у програмних 
результатах навчання (ПРН), наприклад: ПРН 1 наявність поглиблених знань про особливості новітніх теорій, 
концепцій, підходів щодо розуміння сутності базових категорій права; ПРН 2 знання системи законодавчого 
регулювання суспільних відносин та юридичних механізмів забезпечення стабільності і динамізму правового 
регулювання; ПРН 3 наявність знань щодо способів та прийомів грамотного тлумачення та застосування правових 
норм; ПРН 4 наявність концептуальних знань про сутність, стан та перспективи розвитку сучасної правової системи 
України, а так само про методологію організації та проведення наукових досліджень з метою вироблення нового 
оригінального знання; ПРН 5 знання основних тенденцій розвитку європейського права та основних напрямів 
гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, в тому числі у сфері боротьби зі злочинністю та 
корупцією; ПРН 6 знання основних напрямів реалізації правової політики в різних сферах суспільного життя, у тому 
числі у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; ПРН 7 застосовувати теоретичні знання з права, необхідні для 
розв’язання значущих проблем у власній науково-дослідній та практичній діяльності та ін. Регіональний контекст 
особливої ролі для функціонування освітньої програми не має.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При проектуванні цілей Програми було враховано досвід реалізації освітніх програм підготовки здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081-Право таких вітчизняних закладів вищої освіти: 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, Львівський державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет внутрішніх 
справ.
Цілі освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії в галузі права у провідних вітчизняних правничих 
школах переважно мають подібне формулювання, на кшталт підготовки висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця, здатного до самостійної 
науково-дослідної, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі права та 
викладацької роботи. Відповідно ПРН освітніх програм спрямовуються на досягнення цих цілей, а тому також є 
подібними.
Цілі та ПРН Програми Інституту визначено близько до цілей та ПРН зазначених правничих шкіл. 
Окрім того, при формулюванні цілей та ПРН було враховано досвід Ризького університету імені Паула Страдині, з 
яким Інститутом укладено договір про співпрацю та Школи права у м. Вісмар (Німеччина), в якому фахівці 
Інституту неодноразово проходили науково-педагогічне стажування.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Відповідний стандарт вищої освіти відсутній

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання за ОП відповідають дескрипторам восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій 
(далі – НРК ) щодо сукупності компетентностей доктора філософії. 
Зокрема, дескриптору «Знання» 8-го рівня НРК відповідають: ПРН 1 наявність поглиблених наукових та 
практичних знань про особливості новітніх теорій, концепцій, підходів щодо розуміння сутності базових категорій 
права; ПРН 2 знання системи законодавчого регулювання суспільних відносин та юридичних механізмів 
забезпечення стабільності і динамізму правового регулювання та ін. 
Дескриптор «Уміння/навички» 8-го рівня НРК відбивається в ПРН 7 застосовувати теоретичні знання з права, 
необхідні для розв’язання значущих проблем у власній науково-дослідній та практичній діяльності; ПРН 13 
синтезувати нові та комплексні ідеї на базі критичного ставлення й переоцінки вже наявного знання, будувати та 
перевіряти відповідні гіпотези, розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності; ПРН 15 організовувати на підставі розгорнутого плану поетапної реалізації та проводити з 
дотриманням принципів академічної доброчесності самостійне наукове дослідження, результати якого мають 
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актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне значення; оприлюднювати досягнуті наукові результати.
Дескриптор «Комунікація» 8-го рівня НРК віддзеркалено в ПРН 20 вміти вільно спілкуватися в діалоговому режимі 
з науковою та громадською спільнотою, а так із само суспільством в цілому в особі будь-яких соціальних інституцій із 
приводу набутих наукових знань та отриманих результатів, аргументовано дискутувати на професійному та 
загальносоціальному рівнях та ПРН 21 вміти презентувати, обговорювати та відстоювати отримані наукові 
результати та власні позиції (думки) у письмовій та усній формі із використанням академічної української та 
іноземної мови.
Дескриптор «Відповідальність та автономія» відбивається у тому числі в ПРН 8 визначати актуальні напрями 
досліджень з урахуванням уже існуючих знань; ПРН 24 об’єктивно і відповідально ставитися до самостійно 
отриманих наукових результатів, постійно демонструючи академічну і професійну доброчесність, відданість 
розвитку нових оригінальних наукових ідей з огляду на прогресивні контексти професійної та наукової діяльності, 
здатність до особистісного професійного саморозвитку та самовдосконалення.
Ці та інші програмні результати навчання програми забезпечуються як обов’язковими освітніми компонентами 
(зокрема, через такі дисципліни, як «Іноземна мова», «Філософія», «Основи науково-дослідної діяльності», 
«Сучасна правова система: стан та перспективи розвитку», проходження педагогічної практики), так і вибірковими 
освітніми компонентами (усі вибіркові дисципліни перебувають в межах дисциплін кримінально-правового циклу 
та забезпечують реалізацію індивідуальних освітніх  потреб аспірантів).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

46

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП за своїм змістом відповідає предметній області підготовки докторів філософії за спеціальністю «Право». 
Освітніми компонентами, що забезпечують таку відповідність, є обов’язкова компонента циклу професійної 
підготовки «Сучасна правова система: стан та перспективи розвитку», а також усі вибіркові компоненти циклу 
професійної підготовки, які розроблені в рамках дисциплін кримінально-правового циклу (кримінальне право, 
кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, 
криміналістика, судова експертиза, судоустрій, прокуратура й адвокатура): «Доктринальні засади кримінально-
правового регулювання», «Проблеми сучасної  кримінології», «Теоретичні та практичні проблеми кримінального 
процесу та оперативно-розшукової діяльності», «Правові засади криміналістики», «Науково-правове забезпечення 
кримінально-виконавчої діяльності», «Судова експертиза»,  «Актуальні проблеми судоустрою, діяльності 
правоохоронних органів та адвокатури», «Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному 
судочинстві». 
Такі дисципліни циклу загальної нормативної підготовки, як «Основи науково-дослідної діяльності», «Філософія» 
«Іноземна мова» та дисципліна циклу професійної підготовки «Теорія правової статистики» забезпечують набуття 
здобувачами компетентностей 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій. Їх освоєння дозволяє здобувачам 
проводити дослідження з проблем протидії злочинності , що є актуальними, базуються на належній емпіричній та 
сучасній теоретичній базі, проведені із застосуванням сучасної методології та містять нові науково обґрунтовані 
результати; а також презентувати результати своїх досліджень.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

1. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) здобувачі мають право самостійно обирати:
- форму навчання: дену (очну) або заочну (п.4.1);
- дисципліни вибіркової компоненти навчального плану в обсязі не менше  25 відсотків від загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених освітньо-науковою програмою та навчальним планом (розділ 7);
- навчання за  індивідуальним графіком (п.5.5.).
2. Відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-
докторів-наук.pdf ) індивідуальна освітня траєкторія формується через:
- індивідуальний навчальний план (п. 4.2.);
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- індивідуальний план наукової роботи (п. 4.5, 4.6);
- індивідуальний вибір теми дисертації (п. 4.5, 4.6);
3. Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти (аспірантів) Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Положення-про-пед.практ.2019-НДІ.pdf) передбачає індивідуальний вибір аспіранта бази 
проходження педагогічної практики (п.1.4).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Відповідно до розділу 7 Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) здобувачі формують свій індивідуальний навчальний 
план з урахуванням дисциплін вільного вибору аспіранта, обсяг яких становить не менше 25 відсотків від загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених ОНП та навчальним планом.
Перелік навчальних дисциплін формується у список керівниками структурних підрозділів, співробітники яких 
забезпечують освітній процес.
Щороку до 01 квітня перелік дисциплін вільного вибору здобувача затверджується Вченою радою Інституту за 
попереднім погодженням із Товариством молодих вчених та здобувачів, Радою з якості освіти та освітньої діяльності  
Інституту, інспектором з аспірантури та гарантом ОНП.
Для здійснення вибору здобувачі мають можливість ознайомитися з розміщеними на сайті переліком вибіркових 
дисциплін, відповідними пакетами навчально-методичного забезпечення та силабусами 
https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/
Здобувачі другого року навчання у строк до 10 вересня подають інспектору з аспірантури заяву на ім’я директора 
Інституту про включення до їх індивідуального навчального плану тих дисциплін, які вони бажають вивчати.
Кожна дисципліна вільного вибору викладається за будь-якої кількості здобувачів, що її обрали.
Протягом перших двох відвіданих занять із тієї чи іншої вибіркової дисципліни здобувач має право замінити її у 
своєму індивідуальному навчальному плані на іншу рівнозначну за обсягом вибіркову дисципліну.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка за ОП спрямована на реалізацію усіх ПРН з дескриптора «Уміння» (ПРН 7-19) та ПРН 20-21 
дескриптора «Комунікації». Практична підготовка виражається у проходженні здобувачами педагогічної практики 
обсягом у 2 кредити ЄКТС, практичних та семінарських заняттях, бінарних лекціях, а також у науково-дослідній 
підготовці.
Зокрема, в освітньому процесі Інституту запроваджено традицію – челендж бінарних лекцій за різними 
дисциплінами з провідними науковцями галузі та практиками. Зокрема, такий челендж за шістьома дисциплінами 
було проведено у березні 2021 р.( https://ivpz.kh.ua/челендж-бінарних-занять ).
Цикл науково-дослідної підготовки включає в себе: роботу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії над 
власним науковим дослідженням у формі дисертації, підготовку виступів на наукових конференціях, семінарах, 
«круглих столах» та інших наукових заходах, написання наукових статей і тез наукових доповідей для вітчизняних 
видань, підготовку публікацій для оприлюднення у міжнародних виданнях, а також інші  можливі види наукової 
діяльності, в яких аспірант реалізовує набуті знання, вміння та навички у сфері проведення наукових досліджень та 
запровадження отриманих результатів у практичну площину.
На питання аспірантів «Чи достатньою мірою у межах освітньо-наукового процесу відбувається практична 
орієнтація теоретичних знань, що отримуються аспірантами?» 85 % відповіли «так», 10 %   – скоріше так, ніж ні; 5 % 
– скоріше ні, ніж так%; 0 % – ні.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП за своїм змістом забезпечує набуття здобувачами soft skills, які відповідають цілям та результатам навчання. 
Приміром, теми № 14 та 15 ОК «Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку», присвячені 
системі і напрямам реформування юридичної освіти та науки в Україні, дозволяють розвинути навичку здатності 
оперативно реагувати на вимоги правничого ринку праці; теми № 18 «Особистість і суспільство» та 19 «Духовне 
життя суспільства і культура» ОК «Філософія» забезпечують навичку спроможності долати суперечності, робити 
життєвий вибір, який не суперечить загальнолюдським та професійним цінностям. В ОК «Основи науково-дослідної 
діяльності» тема № 5 «Наукова комунікація як основа розвитку науки» забезпечує soft skill уміння налагоджувати та 
підтримувати ділові контакти з науковою спільнотою, громадськістю, органами влади, а теми зі змістовного блоку 
ІІІ «Праксеологічні та психологічні засади науково-дослідної діяльності» забезпечують уміння працювати із 
джерелами інформації та використовувати отриману інформацію для написання наукової роботи; розвиток 
креативного підходу до наукової діяльності, здатність генерувати нові ідеї; уміння презентувати власні дослідження, 
обґрунтовувати їх, аргументовано відстоювати власну точку зору. Останнє вміння забезпечують й інститутські 
наукові заходи, у т.ч. засідання Ради молодих вчених. Методи навчання також сприяють розвитку soft skills, 
зокрема, коуч-метод, метод міні-дослідження, творчий, інформаційно-пошуковий, проектний.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
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кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідо до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 
становить 46 кредитів ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навчальним планом обсяг 
аудиторного навантаження співвідноситься з обсягом самостійної роботи у пропорції 1:2 кредиту ЄКТС.
Для розуміння оцінки аспірантами їх навантаження проводилося їх анонімне опитування. Зокрема, на питання «Як 
на Ваш погляд, чи достатньо часу аспірантам Інституту відводиться на аудиторну роботу (лекції та семінарські 
заняття)?  91,7 % аспірантів відповіли, що так; 8,3 % - скоріше так, ніж ні; 0 % - скоріше ні, ніж так; 0 % - ні. На 
питання «Чи існують причини, що заважають Вам отримувати якісну освіту в Інституті?» варіанти «надмірний обсяг 
навчального навантаження», а також «недостатній обсяг навчального навантаження» не були обрані жодним 
аспірантом (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Результати-опитування-аспірантів.pdf).
При реалізації ОП переважають такі види аудиторних занять, як лекції, що обумовлюється необхідністю надання 
здобувачам ґрунтовної теоретичної бази, яка стане їм у нагоді при написанні дисертаційних робіт.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://ivpz.kh.ua/приймальна-комісія/ ; http://nauka.nlu.edu.ua/?p=5262

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідно Правил прийому до аспірантури Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/03/ПРАВИЛА-
прийому-асп.-докт.-НДІ-2021-для-сайту-4.pdf)  приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, 
які постійно проживають на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування до аспірантури НДІ ВПЗ складаються із: 
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/03/programa081pravo-2021.pdf); 
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (http://nauka.nlu.edu.ua/?p=5262);
- презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Теми-2021метод.рекоменд.-1.pdf .
Конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступником на вступних випробуваннях, і помножених на 
вагові коефіцієнти: 
- зі спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5); 
- з іноземної мови (ваговий коефіцієнт – 0,25); 
- презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення 
вступника (ваговий коефіцієнт – 0,25).
Відповідно до Правил прийому усі особи, які здобувають вищу освіту в НДІ ВПЗ, мають рівні права та обов’язки.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів визначаються: 
1) Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-докторів-
наук.pdf), яким визначено право Вченої ради Інституту приймати рішення про визнання результатів навчання, 
набутих аспірантом в інших закладах вищої освіти;
2) Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf)  (розділ 12), яким передбачені процедури 
переведення та поновлення у навчанні здобувачів;
 3) Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-академічну-мобільність-ІНСТИТУТ.pdf), яким  передбачені організаційні 
засади перезарахування освоєних навчальних дисциплін, практик, курсів, тренінгів, майстер-класів тощо, 
проведення спільних або самостійних наукових досліджень на базі установ-партнерів по освітньому процесу у 
порядку реалізації індивідуальної академічної мобільності. 
Доступність  вищезазначених документів для учасників освітнього процесу забезпечується їх розміщенням на сайті 
Інституту у вкладках АСПІРАНТУРА (https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/ ) та РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
https://ivpz.kh.ua/uk/реалізація-освітньої-програми/.
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Таких прикладів на ОНП не було

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

1. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) передбачена процедура визнання результатів 
навчання, набутих шляхом неформальної та інформальної освіти (п.12.8).
2. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-
про-академічну-мобільність-ІНСТИТУТ.pdf)  передбачає визнання результатів навчання в рамках академічного 
співробітництва із установами–партнерами (розділ 4).
3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-докторів-
наук.pdf) передбачає визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті з іноземної мови за 
наявності сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови рівня B2 та рівня C1 ( п. 3.12, абз. 2 п. 4.3). 
Вищезазначене положення також передбачене Правилами прийому до аспірантури Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/03/ПРАВИЛА-прийому-асп.-докт.-НДІ-2021-для-сайту-4.pdf)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Прикладами практики застосування визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, є: 
1) визнання результатів володіння іноземною мовою на рівні B2 (на підставі сертифіката), отриманими аспіранткою 
Д. І. Гарькавенко (рік вступу – 2019), з подальшим їх перезарахуванням під час здачі вступного іспиту з іноземної 
мови;
2) визнання результатів володіння іноземною мовою  на рівні C1 (на підставі сертифіката), отриманими аспіранткою 
С. І. Ромашкін (рік вступу – 2019), з подальшим їх перезарахуванням під час здачі вступного іспиту з іноземної мови.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Документом, що регламентує освітній процес, є Положення про організацію освітнього процесу в Інституті 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf). Освітній процес здійснюється 
за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; індивідуальна робота (індивідуальне завдання), 
практична підготовка; навчання за індивідуальним графіком, контрольні заходи. Різновидами навчальних занять як 
форми освітнього процесу є лекція (основний вид навчальних занять), семінарське (практичне) заняття, 
індивідуальна консультація та ін.
Методи навчання та викладання на ОП сприяють досягненню здобувачами ПРН. Зокрема, кейс-метод спрямований 
на аналіз і розв’язання конкретних проблемних ситуацій; сутність методу метод міні-дослідження полягає у 
проведенні невеликої дослідної роботи з окремого питання навчальної дисципліни; інформаційно-пошуковий метод 
передбачає цілеспрямовану роботу із будь-якими джерелами інформації, включаючи й роботу в інформаційних 
мережах; проектний метод спрямований на розвиток компетентності проводити під контролем і з консультуванням 
викладача розробку певної проблеми в межах дисципліни та отримувати результати, яким притаманна суб’єктивна 
або об’єктивна новизна; творчий метод поєднує самостійну позааудиторну письмову роботу та можливість особистих 
консультацій з викладачем з метою написання статей та тез наукових доповідей, виконання інших творчих завдань 
(наприклад, написання есе).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Основоположним принципом навчання в Інституті є студентоцентрований підхід. Аспіранти реалізують свої права 
через Товариство молодих вчених, що діє на підставі Положення про Товариство молодих вчених та здобувачів 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-товариство-молодих-вчених-та-здобувачів.pdf). 
Товариство має дворівневу структуру: для задоволення наукових інтересів діє Рада молодих вчених, для вирішення 
соціально-побутових питань – Сенат Аспірантів (команний метод). Аспіранти беруть участь у роботі Вченої ради, у 
моніторингу освітніх програм (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-освіти-
та-освітньої-діяльності.pdf, https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-
забезпечення-якості.pdf) (метод міні-дослідження). Для підготовки до навчальних занять здобувачі мають змогу 
користуватись бібліотекою Інституту, комп’ютерним залом (інформаційно-пошуковий). Вимогам 
студентоцентрованого підходу відповідають проектний метод, кейс-метод, творчий метод, метод міні-дослідження, 
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командний метод відповідно до Положення про освітній процес в Інституті.
За результатами анонімного опитування на запитання «Чи задоволені Ви методами навчання та викладання, що 
здійснюються при реалізації освітньої складової ОНП в Інституті?» 95,8 % здобувачів зазначили, що цілком 
задоволені, а 4,2 % зазначили, що скоріше так, ніж ні (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Результати-
опитування-аспірантів.pdf) 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Здобувачі реалізують принцип академічної свободи через:
- вибір дисциплін вибіркової компоненти навчального плану (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf);
- вибір баз проходження педагогічної практики (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Положення-про-
пед.практ.2019-НДІ.pdf);
- вибір наукового керівника, теми дисертації, методології наукового дослідження, здійснення апробації своїх 
наукових результатів (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-
філософії-та-докторів-наук.pdf). 
Принципам академічної свободи відповідають такі методи навчання й викладання: творчий метод, що поєднує 
самостійну позааудиторну письмову роботу та можливість особистих консультацій з викладачем з метою написання 
статей та тез наукових доповідей; метод міні-дослідження, сутність якого полягає у проведенні невеликої дослідної 
роботи з окремого питання дисципліни; проектний метод, що спрямований на розвиток компетентності проводити 
під контролем і з консультуванням викладача розробку певної проблеми в межах дисципліни та отримувати 
результати, які володіють суб’єктивною або об’єктивною новизною (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf).
Викладачі не обмежені у тому, як проводити заняття, які навчальні матеріали та формати їх викладення обирати 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Результати-опитування-аспірантів.pdf). 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

В Інституті інформацію про  порядок і джерела щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчня можна отримати з 
таких джерел:
1. ОНП (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/ОНП-2020_.pdf).
2. Силабуси нвчальних дисциплін (https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/). 
3. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf).
4. Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-
освітній-процес.pdf).
Інформація на сайті постійно оновлюється і є актуальною.
Навчально-методичний комплекс з усіх навчальних дисциплін є у вільному доступі в бібліотеці Інституту, також 
його  можна запросити у відповідному відділі, наукові працівники якого забезпечують відповідну дисципліну.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання надається здобувачам на першому занятті. 
Викладач ознайомлює здобувачів освіти з вищезазначеною інформацією, порядком та критеріями оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів, використовуючи нвчально-методичний комлекс навчальної дисципліни або 
силабус з відповідної дисципліни.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюється:
- при написанні наукових статей, тез наукових доповідей, дисертаційних робіт, а також при здійсненні емпіричних 
досліджень;
- при виконанні індивідуальної роботи (індивідуальних завдань), в рамках якої, зокрема, може бути передбачено 
написання наукових есе, рефератів, наукових оглядів, контрольних робіт, статей та тез наукових доповідей, що 
безпосередньо не співпадають із темою дисертації; узагальнення юридичної практики відповідно до певних тем;
- через використання низки методів навчання зокрема: творчого методу, що поєднує самостійну позааудиторну 
письмову роботу та можливість особистих консультацій з викладачем з метою написання статей та тез наукових 
доповідей, виконання інших творчих завдань (наприклад, написання есе); методу міні-дослідження, сутність якого 
полягає у проведенні невеликої дослідної роботи з окремого питання навчальної дисципліни;
кейс-методу, спрямований на аналіз і розв’язання конкретних проблемних ситуацій; проектного методу, що 
спрямований на розвиток компетентності проводити під контролем і з консультуванням викладача розробку певної 
проблеми в межах дисципліни та отримувати результати, яким притаманна суб’єктивна або об’єктивна новизна; 
командного (групового) методу, що передбачає виконання наукової роботи або її частини у групі з іншими 
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії, а так само досвідченими дослідниками

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) розроблення навчально-методичного комплексу 
навчальних дисциплін освітнього процесу відбувається відповідно до сучасних вимог освітнього законодавства і 
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відповідає програмним цілям підготовки здобувачів.
Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Інституті 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf)  (розділ ІІІ) 
перегляд освітньої програми відбувається за результатами її моніторингу в цілому та/або окремих компонентів. 
Моніторинг освітньої програми та оновлення змісту освітніх компонентів здійснюється у таких випадках: під час 
розгляду проєктів внутрішньої документації, що впливають на освітню діяльність та якість освіти в Інституті; під час 
обговорення та планування змін до освітнього процесу на наступний навчальний рік; за умови необхідності 
врахування змін в законодавстві; під час обговорення пропозицій та зауважень здобувачів, стейкхолдерів та інших 
осіб, які позитивно впливають на освітній процес.
Наприклад, у зв’язку зі створенням в Україні Національного фонду досліджень д.ю.н., проф. В.Батиргареєвою у 2020 
р. внесено відповідні зміни до змістовного модулю І «Наука  як  вид  пізнавальної  діяльності та  соціальний  
інститут» робочої програми та методичних вказівок для підготовки до семінарських занять і самостійної підготовки 
з дисципліни «Основи наукової діяльності». Після проходження В. Батиргареєвою та А. Калініною стажування в 
Університеті Вісмара (ФРН) за професійною кваліфікаційною програмою «Legal Methodology and Teaching Methods 
in Germany for University Lecturers» до до теми «Наукова комунікація як основа розвитку науки» дисципліни 
«Основи наукової діяльності» ними введено питання про роль і наукових шкіл у розвитку сучасної науки. У 2020 р. 
д.ю.н. В. Борисовим та д.ю.н. О. Пащенком було оновлено дисципліну «Доктринальні засади кримінально-
правового регулювання» у зв’язку зі змінами у кримінальному законодавстві, які полягали у введенні до 
Кримінального кодексу України понять «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок». 
Матеріали міжнародного круглого столу «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 
експертизі та юридичній практиці», який було організовано Інститутом 12.12.2019 р., були впроваджені у 
викладання дисциплін «Правові засади криміналістики» та «Судова експертиза».
Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається за участі Ради з якості освіти та освітньої діяльності 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-освіти-та-освітньої-діяльності.pdf).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація є одним із важливих векторів розвитку освітньої діяльності Інституту. Зокрема, у 2020 р. 
Інститутом підписано договір про співробітництво з Ризьким університетом імені Паула Страдіня (м. Рига, Латвія). 
Інститут проводить наукові заходи із залученням зарубіжних експертів, організацій, установ, зокрема, у грудні 2019 
р. та грудні 2020 р. – медико-правовий форум спільно з науковим журналом “Wiadomosci Lekarskie” (Польща) та 
ОБСЄ; 13.05.2020 р. – онлайн майстер-клас із дотримання академічної етики (серед спікерів – викладач канадського 
коледжу Флемінга, доктор філософії І. Лосиця) та ін.
Співробітники В. Батиргареєва та Н.  Гуторова є членами редколегії журналу «Wiadomości Lekarskie», який 
індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus. В. Борисов є членом редколегії журналу «Законность и 
правопорядок» (Білорусь).
У 2017-2020 р. працівники Інституту опублікували 56 статей у зарубіжних наукових виданнях, які індексуються у 
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection. Протягом 2017-2021 років 9 
співробітників (В. Батиргареєва, С. Шрамко, І. Христич, А. Калініна, Л. Демидова, Б. Головкін, Н. Шульженко, О. 
Марочкін, К. Новікова) та 4 аспіранти (І. Здоровило, Ю. Лимаренко, А. Бабич, К. Білоус) пройшли стажування за 
кордоном (ФРН, Польща, Чехія, Латвія). 
Інститут на підставі договору із державною науково-технічною бібліотекою України має доступ до наукометричних 
баз даних Scopus та Web of Science Core Collection.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) форми контрольних заходів відбито в ОП, 
навчально-методичному комплексі навчальної дисципліни, силабусах. 
Під час провадження освітнього процесу в Інституті використовується  поточний, проміжний та підсумковий 
контроль знань.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня 
підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 
навчальних занять визначається викладачем.
Проміжний контроль знань проводиться з метою оцінки результатів навчання здобувачів на його окремих 
завершених етапах. Проміжний контроль проводиться у формі заліку.
Підсумковий контроль знань проводиться з метою оцінки  результатів навчання здобувачів після завершення курсу 
навчальної дисципліни та може проводитись у формі заліку або екзамену.
Науковий працівник має право проводити додаткові контрольні заходи: вхідний та самоконтроль знань.
Оцінювання знань здобувача в цілому здійснюється, виходячи з обсягу наявних знань, рівня засвоєння і розуміння 
програмного матеріалу, а також вміння самостійно застосовувати отримані знання при розв’язанні конкретних 
дослідницьких завдань та роботи з науковою, навчальною, довідковою та іншою літературою, нормативно-
правовими актами України та зарубіжних країн.
Перед поглибленим вивченням певної дисципліни з метою визначення обсягу наявних знань і рівня попередньої 
підготовки здобувача із суміжних дисциплін на першому практичному (семінарському) занятті може проводитися 
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вхідний контроль за завданнями, які відповідають робочим програмам попередніх дисциплін. За результатами 
вхідного контролю пропонуються заходи щодо надання індивідуальної допомоги здобувачам та корегування 
подальшого навчального процесу.
Самоконтроль застосовується здобувачем із метою самооцінки якості засвоєння ним навчального матеріалу з 
дисципліни шляхом, зокрема, опрацювання питань, призначених для самоконтролю, перелік яких наводиться у 
матеріалах семінарських занять.
Підсумкове оцінювання успішності навчання здобувачів проводиться за результатами поточного та підсумкового 
контролю знань відповідно до 100-бальної шкали.
Перелічені форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін, по-перше, враховують позитивний принцип 
засвоєння навичок, вмінь і знань, що ґрунтується на першочерговому врахуванні досягнень аспірантів; по-друге, 
забезпечують вироблення рекомендацій щодо формування комплексу дій із керування якістю освітнього процесу і 
планування подальшої самостійної роботи аспіранта, передбачення її результативності у варіативних умовах.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
забезпечується наданням викладачами інформації стосовно контрольних заходів і критеріїв оцінювання. 
Перед поглибленим вивченням певної дисципліни з метою визначення обсягу наявних знань і рівня попередньої 
підготовки здобувача із суміжних дисциплін на першому практичному (семінарському) занятті проводиться вхідний 
контроль, за результатами якого визначається необхідність надання індивідуальної допомоги здобувачам, які її 
потребують, та корегування подальшого навчального процесу.
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів відображена 
в таких документах:
1) силабуси нвчальних дисциплін (https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/);
2) навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf);
3) Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-
освітній-процес.pdf).
Підсумкове оцінювання успішності навчання здобувачів проводиться за результатами поточного та підсумкового 
контролю знань відповідно до 100-бальної шкали, за шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F) та за національною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»; «зараховано», «не зараховано»). Підсумкова оцінка з кожної 
навчальної дисципліни виставляється у залікову книжку аспіранта.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів: 
1) викладачами (на першому практичному (семінарському) занятті або протягом вивчення дисципліни – за вимогою 
здобувачів) відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf);
2) інформацією на сайті Інституту за посиланням на такі документи: силабуси навчальних дисциплін 
(https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/), Положення про організацію освітнього процесу;
3) навчально-методичним комплексом навчальної дисципліни (який можна отримати для ознайомлення в науковій 
бібліотеці Інституту або у відділі, наукові працівники якого забезпечують відповідну дисципліну) згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу.
Контрольні заходи в Інституті організовуються відповідно до своєчасно складеного розкладу занять. Ця інформація 
доводиться до здобувачів через інспектора з аспірантури, наукових працівників, які проводять контрольні заходи, 
дистанційні форми комунікації «викладач–здобувач», «Інститут-здобувач», групи, створені в месенджерах, 
використання сервісів Google тощо.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою 
спеціалізованою вченою радою, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261. Атестація 
зазначених осіб регламентується Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії та 
доктора наук в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-
філософії-та-докторів-наук.pdf). 
Водночас відповідний стандарт вищої освіти відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами:
1) Положенням про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-
освітній-процес.pdf);
2) силабусами навчальних дисциплін (https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/);
3) навчально-методичним комплексом навчальної дисципліни відповідно до Положення про організацію освітнього 
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процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf)

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується через:
1) однакові вимоги щодо контролю знань (зміст, кількість завдань, критерії оцінювання, тривалість заходу) 
визначаються Положенням про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) і навчально-методичним комплексом навчальної 
дисципліни;
2) вирішення ситуацій, пов’язаних із виникненням конфлікту інтересів, у Комісії з наукової етики 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Комісію-з-етики.pdf).
Здобувач може оскаржити результати складання екзамену або заліку (крім повторного перескладання) протягом 24 
годин після його складання шляхом подачі заяви директорові Інституту, в якій наводяться факти необ’єктивності 
оцінювання. За результатами розгляду заяви директором створюється комісія, до складу якої входять заступник 
директора з наукової роботи (голова) та два наукові працівники Інституту із науковим ступенем та вченим званням. 
До комісії не може входити викладач, оцінка якого оскаржується. 
З метою конфлікту інтересів в Інституті діє Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-врегулювання-конфліктів-1.pdf).
За результатами останнього анонімного опитування (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Результати-
опитування-аспірантів.pdf). 95,8 % аспірантів не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання результатів. 
Оскарження об’єктивності екзаменаторів не було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) здобувачам, які під час екзаменаційної сесії в сумі не 
набрали кількості балів, достатньої для отримання позитивної оцінки з навчальної дисципліни, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість протягом часу, визначеного наказом директора. Перескладання екзаменів 
(заліків) допускається не більше двох разів із кожної дисципліни. Перше перескладання: залік – науковому 
працівнику, екзамен – комісії; друге перескладання – комісії, яка створюється за наказом директора Інституту за 
обов’язкової участі керівника структурного підрозділу та двох наукових працівників Інституту із науковим ступенем 
та вченим званням, до якого прикріплено здобувача. 
Здобувачі, які не ліквідували заборгованість в установлені терміни, відраховуються з Інституту. Здобувачі, які не 
з’явились на екзамени, заліки без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 
Здобувачам, які не склали екзамени і заліки під час сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), 
підтверджених документально, наказом директора Інституту встановлюються інші терміни їх складання. До занять 
у наступному навчальному семестрі вони допускаються за умови ліквідації академічної заборгованості.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) здобувач може оскаржити результати складання 
екзамену або заліку (крім повторного перескладання) протягом 24 годин після його складання шляхом подачі заяви 
директорові Інституту, в якій мають бути наведені факти необ’єктивності оцінювання. За результатами розгляду 
заяви директором створюється комісія, до складу якої входять заступник директора з наукової роботи (голова) та два 
наукові працівники Інституту із науковим ступенем та вченим званням. До комісії не може входити викладач, оцінка 
якого оскаржується. Результат перескладання екзамену (заліку) комісії оскарженню не підлягає. Повторне 
складання екзамену (заліку) в цьому випадку не допускається
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів закріплені в Положенні про врегулювання 
конфліктних ситуацій в Інституті  https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-врегулювання-
конфліктів-1.pdf . 
Випадків звернення до директора Інституту зі скаргою щодо порушення прав, свобод, протиправних дій або заявою 
щодо необхідності вирішення конфлікту не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Одним із векторів розвитку освітньої діяльності у Стратегії розвитку Інституту на 2021-2025 роки є імплементація в 
освітянську спільноту політики академічної доброчесності та «нульової толерантності» до будь-яких проявів 
академічної недоброчесності. 
В Інституті прийнято Кодекс наукової етики (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Кодекс-наук-етики.pdf), 
Положення про Комісію з наукової етики (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Комісію-
з-етики.pdf), Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-антиплагіат.pdf). Усі документи розміщені у відкритому доступі.
Наукові працівники та здобувачі Інституту підписують Декларацію члена наукової спільноти Інституту щодо 
додержання наукової етики. Окрім того, відповідно до п.8.4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті, з метою забезпечення належного проведення наукових 
досліджень аспіранти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії поза аспірантурою і докторанти зобов’язані: 
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дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у 
відповідній галузі (професії), встановлених Інститутом (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-
про-підготовку-докторів-філософії-та-докторів-наук.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Інститут користується програмою «Unicheck» при перевірці на антиплагіат дисертацій, що  готуються до захисту, та 
рукописів статей, що подаються до збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», співзасновником 
якого є Інститут. Така перевірка здійснюється на підставі Положення про систему виявлення та запобігання 
академічному плагіату в Інституті ((https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-
антиплагіат.pdf)).
Окрім того, у вкладці «Перевірка наукових робіт здобувачів Інституту» на антиплагіат  ( 
https://ivpz.kh.ua/перевірка-науков…робіт-здобувачів/ )  наведено перелік програмного забезпечення та онлайн-
ресурсів, скориставшись якими аспіранти можуть самостійно перевірити свої наукові праці на антиплагіат.
Також гарантом Програми розроблено тест для самоперевірки знань з академічної доброчесності 
https://ivpz.kh.ua/академічна-доброчесність/

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У 2019 р. Інститут обрав собі кредо, що розмістив на логотипі, – «bona fides» (лат. – моральна чесність, 
добросовісність). Ця подія визначила доброчесність як важливий вектор у діяльності установи. Політика Інституту з 
питань академічної доброчесності реалізовується за принципом «bona fides – modus operandi» (добросовісність як 
метод дії). Перманентна увага при цьому приділяється популяризації ідей академічної доброчесності серед 
здобувачів.
Зокрема, до 25-річчя Інституту проведено Конкурс наукових статей аспірантів, одним із завдань якого є формування 
в них навичок із дотримання правил академічної етики.13.05.2020 р. відбувся онлайн майстер-клас із дотримання 
академічної етики. З 6.07. по 10.07.2020 р. в Інституті пройшов тиждень bona fides, в рамках якого здобувачі взяли 
участь у таких заходах:
– 8.07. та 9.07. – у вебінарах від Clarivate Analytics: «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки 
і держави» та «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця»;
– 9.07. у всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі «Емпіричне правознавство: запрошення до 
дискусії» (співорганізатором якого виступив Інститут), на якому, зокрема, обговорювалися питання достовірності 
наукових результатів як фактору доброчесності в емпіричних дослідженнях.
Запроваджена сторінка «Академічна доброчесність» на сайті Інституту з посиланнями на документи МОН та 
корисні матеріали (https://ivpz.kh.ua/академічна-доброчесність/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У 2020 році в Інституті створено Комісію з наукової етики – колегіальний орган, який приймає рішення про 
відповідність дій членів наукової спільноти Інституту вимогам Кодексу наукової етики Інституту ( 
https://ivpz.kh.ua/склад-комісії-з-…вої-етики-інстит/). До сих пір скарг щодо порушення співробітниками або 
здобувачами Інституту академічної доброчесності до Комісії не надходило

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Викладачі ОП визначаються дирекцією Інституту з числа наукових працівників, що працюють в установі за 
основним місцем роботи або за сумісництвом. В Інституті прийнято Положення про порядок проведення конкурсу 
на заміщення вакантних наукових посад  (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-конкурс-
на-посади-НДІ-ВПЗ-ім.-Сташиса.pdf), яким визначено порядок конкурсного відбору та призначення на посади 
наукових працівників. Для проведення конкурсу створюється Конкурсна комісія, яка перевіряє відповідність 
кандидата посаді, на яку він претендує (наявність певного наукового, вченого звання, досвіду роботи та наукових 
праць), та здійснює оцінку професійного рівня. Висновок Комісії виноситься на розгляд Вченої ради Інституту, на 
засіданні якої відбуваються вибори кандидата таємним голосуванням. 
Усі наукові працівники, які забезпечують освітній процес в Інституті, відповідають кадровим вимогам та видам і 
результатам професійної діяльності, зазначеним у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187.
Компетентність викладача обов’язково підтверджується публікаціями відповідної тематики, наявністю документів, 
що підтверджують підвищення кваліфікації, участю у тематичних наукових заходах спікером / модератором, та ін.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Одним із роботодавців, в якому нині працює 12 випускників Інституту, є Національний юридичний університет 
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імені Ярослава Мудрого, у зв’язку з чим частина освітньої програми Інституту реалізується на базі Університету, з 
яким Інститутом укладено договори про співпрацю ( https://ivpz.kh.ua/education/договори-між-інс…том-та-
національ/ ). Зокрема, в Університеті викладаються «Філософія» та «Іноземна мова»; аспіранти Інституту можуть 
проходити педагогічну практику в Університеті та користуватися його  бібліотекою. Інститут запрошує викладачів 
Університету до участі у спільних освітніх заходах (24.06.2020 р. відбувся психологічний онлайн-майстер-клас для 
аспірантів, науковців та викладачів вищої школи з доктора юридичних наук, професора, професор кафедри 
соціології та політології, завідувачки соціально-психологічної лабораторії НЮУ імені Ярослава Мудрого В. 
Погрібної за темою «Професійна деформація: міфи та реальність»:  (https://ivpz.kh.ua/професійна-дефор…я-
науковця-і-вик/).
Окрім того, роботодавці виступають рецензентами робочих програм із дисциплін, які викладаються в Інституті  
(наприклад, директор Державної установи «Центр пробації» О. Б. Янчук – рецензент робочої програми дисципліни 
«Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності», президент НАПрН України О. В. Петришин – 
«Основи науково-дослідної діяльності»). Також відбуваються зустрічі з роботодавцями в обговорення 
вдосконалення ОП:   https://ivpz.kh.ua/education/інститут-стейкхолдери-онп/.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Інститутом було організовано низку заходів із залученням ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, зокрема:
04 червня  2020 р. – онлайн-кава з аспірантами д. ю. н., професора, адвоката і наукового радника АО “Barristers”,  
стейкхолдера І. Гловюк та к.ю.н., доцента, адвоката і наукового радника АО “Barristers” М. Пашковського за темою 
«Обґрунтованість підозри як стандарт доказування в кримінальному провадженні: погляди науковця, адвоката, 
прокурора і судді» (https://ivpz.kh.ua/обґрунтованість-…озри-як-стандарт/ );
18 червня 2020 р.  – онлайн-кава з аспірантами к.ю.н., доцента, адвоката, професора кафедри історії та суспільно-
економічних дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради  О. Пироженком за темою «Теоретико-прикладні проблеми кваліфікації службових злочинів» 
(https://ivpz.kh.ua/аналізуємо-теоре…о-прикладні-проб/);
24 червня 2020 р. – психологічний онлайн-майстер-клас для аспірантів, науковців та викладачів вищої школи д. ю. 
н., професора, професора кафедри соціології та політології, завідувачки соціально-психологічної лабораторії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В. Погрібної за темою «Професійна деформація: 
міфи та реальність».
У березні 2021 р. в рамках челенджу бінарних лекцій ( https://ivpz.kh.ua/uk/челендж-бінарних-занять/ ), у заняттях 
з аспірантами взяли участь стейкхолдери д.ю.н. І. Гловюк та д.ю.н. А. Бабенко.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Питання професійного розвитку викладачів регламентуються в Порядку підвищення кваліфікації та стажування 
наукових працівників Інституту.
Інститутом укладено договір про співпрацю з НЮУ імені Ярослава Мудрого, яким передбачено, зокрема, 
можливість співробітників Інституту підвищення кваліфікації у школі професійної майстерності.
У 2020 р. Інститутом було підписано договір про співпрацю (у тому числі й щодо стажування) із Латвійським 
університетом імені Паула Страдіня (м. Рига, Латвія).
Інститут заохочує відвідування викладачами заходів, що підвищують їх кваліфікацію, поширює інформацію про такі 
заходи.
24 червня 2020 р. Інститутом організовано психологічний онлайн-майстер-клас для аспірантів, науковців та 
викладачів вищої школи д. ю. н., професора, професора кафедри соціології та політології, завідувачки соціально-
психологічної лабораторії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Вікторії Погрібної за 
темою «Професійна деформація: міфи та реальність» (https://ivpz.kh.ua/професійна-дефор…я-науковця-і-вик/).
У вересні 2020 р. Інститут провів зустріч аспірантів та науковців з Олександром Комаровим - випускником 
магістерської програми Школи права Єльського університету в США, а у квітні 2021 р. – з  Катериною Новіковою, 
яка проходить стажування в Ягеллонського університеті у м. Кракові (Польща) 
(https://ivpz.kh.ua/education/інститут-стейкхолдери-онп/.). Дослідники розповідали про форми та методи 
викладання у вказаних закладах освіти.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Інститут заохочує відвідування науковими працівниками заходів, що підвищують їх викладацьку майстерність, 
поширює інформацію про такі заходи та має практику компенсації викладачам вартості, сплаченої ними за такі 
заходи.
Зокрема, у 2020-2021 р.р. викладачі Інституту пройшли підвищення кваліфікації у Сумському державному 
університеті за такими програмами: «Блог викладача як інструмент модернізації навчального процесу» (Н. В. 
Глинська, І. О. Христич, С. С. Шрамко, Г. К. Авдєєва, А. В. Калініна, Д. І. Клепка); «Використання безкоштовних 
онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (І. О. Христич, М. Г. Колодяжний, А. В. 
Калініна); «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди» (О. О. Пащенко). Інститут компенсував 
зазначеним працівникам вартість таких заходів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf матеріально-
технічна база Інституту забезпечує освітні потреби здобувачів. Освітній процес здійснюється за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 49 (заняття з філософії та іноземної мови проходять в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого за адресою: вул. Пушкінська, 77). Забезпеченість навчальними приміщеннями (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети) складає 100%. Забезпеченість комп’ютерами відповідно до наявного контингенту 
складає 100%. Заняття за розкладом проводяться в аудиторіях, оснащених мультимедійним обладнанням, 
інтерактивною дошкою, а також у  комп’ютерному класі. 
Інформацію про силабуси  та інформаційне забезпечення ОНП розміщено на офіційному веб-сайті Інституту 
https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/, НМКНД у вільному доступі в науковій бібліотеці Інституту або у відповідному 
відділі, наукові працівники якого забезпечують відповідну дисципліну. 
Кожна навчальна дисципліна в достатній кількості забезпечена монографічною та іншою літературою.
Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність спеціалізованої бібліотеки Інституту та Університету, які 
мають достатню кількість примірників навчальної та наукової літератури.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для задоволення потреб і інтересів здобувачів в Інституті розроблений репозитарій наукових праць співробітників 
Інституту; створений Каталог дисертацій аспірантів, захист яких відбувся в межах Інституту; відкрито безкоштовний 
доступ до міжнародних наукометричних баз даних «Scopus» та «Web of Science Core Collection», забезпечено 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет через WiFi-мережу.
Здобувачі Інституту можуть безоплатно користуватися науковою бібліотекою НЮУ імені Ярослава Мудрого.
В Інституті діє Рада молодих вчених та Сенат аспірантів, діяльність яких спрямована на задоволення наукових та 
соціально-побутових потреб та інтересів здобувачів. Представники цих органів беруть активну участь в освітньому 
процесі Інституту та в його управлінні через участь у засіданнях Вченої ради відповідно до Положення Про 
Товариство молодих вчених та здобувачів.
Для задоволення своїх освітніх та соціально-побутових потреб здобувачі можуть звернутись до інспектора з 
аспірантури, наукового керівника, заступника директора з наукової роботи.
Здобувачі можуть користуватися спортивним майданчиком, басейном, медичним пунктом, їдальнею, буфетом, 
гуртожитком, доступ до яких забезпечується на підставі відповідних договорів, укладених між Інститутом та НЮУ 
імені Ярослава Мудрого.
За результатами анонімного опитування на запитання «Чи задовольняються інші Ваші освітні потреби та інтереси 
під час навчання в Інституті?» 91, 7 % зазначили, що так, а 8,3 % зазначили, що скоріше так, ніж ні.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

У штаті Інституту працює інженер з охорони праці, здійснюється щоденне прибирання, дотримано нормативної 
тривалості інсоляції. Аудиторії дозволяють проводити заняття із дотриманням особистої дистанції 1,5 метри та 
оснащені кондиціонерами, обігрівачами та санітайзерами. На підставі договору з Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого здобувачі за потреби  можуть скористатися медичним пунктом, а також 
мають можливість відвідувати спортзал та басейн Університету на безоплатній основі. Також здобувачі мають право 
придбати путівку на санаторно-курортне лікування у санаторії університету «Березовий гай».
У разі необхідності отримання психологічної допомоги аспіранти, докторанти та співробітники Інституту можуть 
звернутися до фахівців соціально-психологічної лабораторії НЮУ імені Ярослава Мудрого 
(https://ivpz.kh.ua/соціальна-підтримка-аспіранта/).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів реалізується через 
комунікацію з інспектором аспірантури, науковими керівниками, викладачами  програми та іншими фахівцями 
Інституту  (в очній формі, телефоном, з використанням онлайн-сервісів, електронної пошти, соціальних мереж та 
месенджерів); через зустрічі Ради молодих вчених та Сенату аспірантів Інституту з дирекцією; під час звітування 
аспірантів двічі на рік Інститут реалізує політику, згідно з якою здобувач має змогу проконсультуватися з будь-яким 
фахівцем Інституту. Така підтримка також реалізується через сайт Інституту, який постійно наповнюється 
необхідною та корисною інформацією для здобувачів освіти. Зокрема, на сайті Інституту є спеціальна інформаційна 
вкладка «Соціальна і психологічна підтримка аспіранта і докторанта»  https://ivpz.kh.ua/соціальна-підтримка-
аспіранта/.
За результатами анонімного опитування здобувачі освіти на запитання «Чи задоволені Ви освітньою, 
організаційною, інформаційною, консультативною підтримкою, що надається здобувачам освіти в Інституті?» 91, 7 
% зазначили, що цілком задоволені, а 8,3 % зазначили, що скоріше так, ніж ні.
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Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf) в  Інституті 
для осіб з особливими освітніми потребами створено умови для доступу в будівлю Інституту. Відповідно Положення 
про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-
процес.pdf) та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-
докторів-наук.pdf) такі особи мають змогу навчатися за індивідуальним графіком, відвідувати заняття та 
консультації з викладачами з використанням дистанційних онлайн-сервісів. В Інституті особи з особливими 
освітніми потребами не навчаються.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) будь-яка конфліктна ситуація, пов'язана із 
оскарженням рішення відносно підсумкового контролю, супроводжується подачею заяви директорові Інституту, за 
результатами розгляду якої директор створює комісію з метою врегулювання конфліктої ситуації.
Питання дотримання академічної доброчесності та конфліктні ситуації, які виникають з приводу порушення 
академічної доброчесності, регулюються Кодексом наукової етики (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Кодекс-наук-етики.pdf),  Положенням про систему виявлення та запобігання академічного 
плагіату в Інституті https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-антиплагіат.pdf. 
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті визначає порядок і процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій у таких сферах: 1) врегулювання ситуацій у разі конфлікту інтересів; 2) запобігання корупції; 
3) дотримання прав людини за ознакою раси, релігії, протидія тендерній дискримінації; 4) врегулювання конфліктів 
в освітньому процесі; 5) протидія сексуальним домаганням; 6) врегулювання конфліктів у міжособистісних 
стосунках працівників та здобувачів регулюється https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-
врегулювання-конфліктів-1.pdf. Зазначені документи розміщені у відкритому доступі на сайті Інституту.
Під час реалізації ОНП в Інституті конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедура розроблення та періодичного перегляду ОП передбачена у Положенні про організацію освітнього 
процесу (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf), Положенні про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf), Положенні Про Раду з якості освіти 
та освітньої діяльності Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-
освіти-та-освітньої-діяльності.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Обговорення питань щодо експертизи та моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти щодо якості 
освітніх програм підготовки здобувачів відбувається не менше одного разу на півроку відповідно до Положення Про 
Раду з якості освіти та освітньої діяльності Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-
про-Раду-з-якості-освіти-та-освітньої-діяльності.pdf). 
За час функціонування ОНП до неї  вносились такі зміни: 
За пропозицією наукової спільноти Інституту:
– зменшено обсяг дисциплін циклу нормативної підготовки «Іноземна мова» та «Філософія» на шістдесят годин 
кожну;
– зменшений загальний обсяг годин з 240 до 200 в ОК 04 «Сучасна правова система України: стан та перспективи 
розвитку» (дисципліна циклу професійної підготовки);
– збільшений  загальний обсяг годин з 90 до 120 у ВК 02 «Проблеми сучасної кримінології» (дисципліна циклу 
вільного вибору аспіранта);
– зменшений загальний обсяг годин з 90 до 60 у ВК 06 « Судова експертиза» (дисципліна циклу вільного вибору 
аспіранта);
За пропозицією здобувачів:
– додана дисципліна циклу професійної підготовки «Правова статистика». 
–загальний обсяг годин з практичної підготовки збільшений вдвічі; 
За пропозицією стейкхолдерів:
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-  д.ю.н., проф. І. В. Гловюк – до навчального плану (циклу вільного вибору аспіранта) додані такі навчальні 
дисципліни: ВК 07 «Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури» та ВК 08 
«Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному судочинстві».
Усі пропозиції були враховані, винесені на розгляд Вченої Ради, обговорені та затверджені на її засіданнях.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі беруть участь у процесі періодичного перегляду ОНП відповідно до Положення про Раду з якості освіти та 
освітньої діяльності Інституту,  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої 
діяльності, Положення Про Товариство молодих вчених та здобувачів Інституту.  
Інститутом проводяться анонімні опитування здобувачів, де їм пропонується висловити пропозиції, рекомендації, 
зауваження щодо реалізації освітньо-наукової програми в Інституті, зокрема щодо задоволення власних освітніх 
потреб та інтересів. Результати опитування обговорюються на засіданнях Вченої ради Інститут та Ради з якості 
освіти та освітнього процесу.
Наукова спільнота Інститут відкрита для зауважень та пропозиції роботодавців, здобувачів, представників 
академічної спільноти.
У рубриці «Реалізація освітньої програми» зазначено, що пропозиції та зауваження стейколдерів, здобувачів освіти, 
випускників аспірантури, викладачів програми та інших зацікавлених осіб слід надсилати  гаранту освітньої 
програми Дарині Євтєєвій на електронну адресу evteeva.dar@gmail.com або через заповнення онлайн форми.
У вдповідь на пропозиції здобувачів до ОНП були внесено такі зміни: у 2019 р. додана дисципліна циклу 
професійної підготовки «Правова статистика»; у 2020 р. – загальний обсяг годин із практичної підготовки 
збільшений вдвічі.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до Положення про Раду з якості освіти та освітньої діяльності Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-освіти-та-освітньої-діяльності.pdf) здобувачі входять до 
складу Ради з якості, яка створена безпосередньо з метою періодичного перегляду ОНП.
 Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf) аспіранти є 
внутрішніми стейкхолдерами, які беруть участь у моніторингу якості нормативних документів (освітньої програми, 
робочих програм навчальних дисциплін, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо).
Відповідно до Положення Про Товариство молодих вчних та здобувачів Інституту https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-товариство-молодих-вчених-та-здобувачів.pdf  здобувачі беруть участь у 
заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Інституту, вносять пропозиції щодо 
змісту навчальних планів і програм Інституту; делегують свого представника до Вченої ради Інституту.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Згідно з п. 9.6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Інституті 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf) стейкхолдери 
мають право впливати на розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітньої програми та її зміст.
Інститутська наукова спільнота організовує зустрічі з роботодавцями, на яких обговорює подальші шляхи 
вдосконалення ОП (https://ivpz.kh.ua/education/інститут-стейкхолдери-онп/).
При реалізації програми була врахована рекомендація голови Київського районного суду С. Л. Шаренко щодо 
посилення зворотного зворотного звязку з аспірантами, з’ясування їх задоволеності послугами, що надаються, 
врахування їх побажань шляхом проведення серед них опитування та активізації діалогу між викладачами й 
науковими керівниками та аспірантами.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інститут здійснює періодичний моніторинг кар'єрого шляху випускників (шляхом опитування випускників та 
збирання відкритої інформації). При цьому більшість випускників навчалося на заочній формі та під час навчання 
уже працювали за фахом. Багато випускників продовжують кар’єрний шлях в Інституті, Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, судових та правоохоронних органах. Форма опитування, 
інформація про випускників програми та їх кар’єрний шлях розміщені на сторінці сайту Інституту «Випускники»:
 https://ivpz.kh.ua/аспірантура/випускники-нді-в…ння-проблем-злоч/ 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У 2019 р. за пропозицією здобувачів до ОП додана дисципліна циклу професійної підготовки «Правова статистика», 
а у 2020 р. за їх пропозицією загальний обсяг годин із практичної підготовки збільшений вдвічі.
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Під час анонімного опитування на запитання «Чи існують причини, що заважають Вам отримувати якісну освіту в 
Інституті», на яке можна було обрати кілька варіантів відповідей, аспіранти відповіли так:  таких причин немає – 
62,5 %; необхідність поєднання навчання з роботою – 33,3 %; залишення аспіранта сам-на-сам під час здійснення 
наукового дослідження або засвоєння тих чи інших дисциплін – 4,2 %;  брак здатності самоорганізовуватися – 4,2 %;  
складно відповісти – 4,2 %;
неможливість оперативно зустрітися (отримати консультацію чи пораду) з особами, які забезпечують освітньо-
науковий процес – 4 ,2%; недоліки в організації освітнього процесу – 0 %;  незручний розклад – 0 %;  надмірний 
обсяг навчального навантаження – 0 %; недостатній обсяг навчального навантаження – 0 %; некоректне ставлення 
співробітників Інституту до аспірантів – 0 %; відсутність індивідуального підходу – 0 %; недостатня компетентність 
окремих викладачів – 0 %; необхідність пошуку роботи внаслідок відсутності перспектив працевлаштування – 0 %;  
нецікавий навчальний процес – 0 %. На запитання «Що, на Вашу думку, сприятиме отриманню більш якісної 
освіти?» було отримано такі відповіді: запровадження освітнього процесу змішаного типу і забезпеченням 
можливості для аспірантів відвідувати заняття як онлайн, так і офлайн) – 41,7 %; забезпечення доступності 
комунікації із потрібними фахівцями – 33,3 %; постійне проведення з аспірантами роботи з «прищеплення» 
принципів академічної доброчесності – 25 %; ширше впровадження сучасних технологій та засобів в освітньому 
процесі – 20,8 %; посилення практичної складової під час проведення лекцій, практичних занять тощо – 20,8 %; 
допомога в організації стажування у передових національних і зарубіжних науково-дослідних центрах – 16,7 %; 
розширення переліку вибіркових дисциплін – 12,5 %; збільшення кількості заходів, спеціально призначених для 
апробації аспірантами свої наукових доробків – 4,2 %. На врахування зазначених побажань вирішено продовжити 
практику освітнього процесу в режимі онлайн (на час карантину) та у змішаному режимі – в аудиторному форматі з 
використанням онлайн-сервісів. Запроваджено тест на самоперевірку знань із наукової етики. Запроваджено 
сторінку «Заплановані наукові заходи» у рубриці «Інфопідтримка» з акумульованою інформацією про наукові 
заходи, де можна безкоштовно апробувати результати своїх досліджень. У вкладці «Перевірка наукових робіт 
здобувачів Інституту на антиплагіат» (https://ivpz.kh.ua/перевірка-науков…робіт-здобувачів/) розміщено перелік  
програмного забезпечення та онлайн-ресурсів, використовуючи які здобувач може самостійно перевіряти свої 
наукові праці на антиплагіат. На посилення практичної складової запроваджено челендж бінарних лекцій, який 
планується зробити щосеместровим.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Інститут має одну ОП, яка проходить акредитацію вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Інститут започаткував практики проведення освітянських студій  з метою обміну досвідом серед освітян України   
https://ivpz.kh.ua/education/освітянські-студ…бмін-досвідом-із/ .  Зокрема, відбулися зустрічі з представниками 
Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, 
Академії Державної пенітенціарної служби, Навчально-наукового юридичному інституті Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.
Відбуваються періодичні зустрічі зі стейкхолдерами з обговоренням їх пропозицій та зауважень щодо 
вдосконалення освітньої програми (https://ivpz.kh.ua/education/інститут-стейкхолдери-онп/), зокрема, з к.ю.н., доц. 
С. Шарекно, д.ю.н., проф. Т. Кагановською). Стейкхолдер д.ю.н., проф. А. Бабенко є членом Ради з якості освіти та 
освітнього процесу.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В Інституті внутрішнє забезпечення якості освіти здійснюється через Вчену Раду (//ivpz.kh.ua/uk/вчена-рада), 
оскільки буль-які зміни до ОНП є правомочними, якщо вини затверджені цим  органом. Рада з якості освіти та 
освітньої діяльності (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-освіти-та-
освітньої-діяльності.pdf) є дорадчо-консультативним органом, формує і реалізує політику Інституту в сфері 
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності.
 Товариство молодих вчних та здобувачів Інституту через Раду молодих вчених та Сенат Аспірантів 
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-товариство-молодих-вчених-та-здобувачів.pdf) 
через своїх представників здійснює моніторинг якості реалізації освітньої програми, бере участь у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості реалізації ОНП.
Структурні підрозділи, наукові працівники яких здійснюють викладання на програмі, забезпечують якість 
освітнього процесу через підготовку та постійне оновлення навчально-методичного забезпечення, силабусів, 
проведення контрольних заходів, проведення бінарних занять із роботодавцями.
Супровід аспірантів як учасників освітнього процесу, врахування їх зауважень і побажань здійснюється з допомогою 
інспектора з аспірантури.
З метою покращення якості освіти керівництво Інституту постійно проводить зустрічі з аспірантами для врахування 
всіх зауважень та пропозицій.

9. Прозорість і публічність
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Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

1. Статут Інституту https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/07/Статут-НДІ-ВПЗ-НАПрНУ.pdf 
2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності  Інституту 
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-внутрішнє-забезпечення-якості.pdf
3. Положення про організацію освітнього процесу Інституту https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf
4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
Інститутуhttps://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-
докторів-наук.pdf
5. Положення Про Товариство молодих вчених та здобувачів Інституту https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-товариство-молодих-вчених-та-здобувачів.pdf
6. Положення про Раду з якості освіти та освітньої діяльності Інститутуhttps://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-Раду-з-якості-освіти-та-освітньої-діяльності.pdf
7. Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспірантів) 
Інститутуhttps://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Положення-про-пед.практ.2019-НДІ.pdf
8. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-академічну-мобільність-ІНСТИТУТ.pdf.
Ці документи є у відкритому доступі на сайті Інституту.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://ivpz.kh.ua/реалізація-освітньої-програми/ 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://ivpz.kh.ua/реалізація-освітньої-програми/ 

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Специфікою ОНП є її вузькопрофільна спрямованість. Дисципліни вибіркової компоненти розроблені в рамках 
дисциплін кримінально-правового циклу (кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, 
кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, судова експертиза, судоустрій, 
прокуратура й адвокатура) та надають здобувачам теоретичне підґрунтя для написання дисертаційних робіт, які 
обираються аспірантами в рамках проблематики зазначених дисциплін. Такими дисциплінами є: «Доктринальні 
засади кримінально-правового регулювання», «Проблеми сучасної  кримінології», «Теоретичні та практичні 
проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності», «Правові засади криміналістики», 
«Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності», «Судова експертиза»,  «Актуальні проблеми 
судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури», «Сучасні можливості використання спеціальних 
знань у змагальному судочинстві».

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОНП за соїм змістом забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за спеціальністю та 
галуззю. Дисципліни циклу загальної нормативної підготовки «Іноземна мова» «Філософія», «Основи науково-
дослідної діяльності» спрямовані на розширення наукового світогляду здобувачів, ознайомлення їх із сучасною 
методологією організації й проведення наукових досліджень, навичками роботи з емпіричною базою, презентації 
наукових результатів та набуття мовних компетентностей. Дисципліни циклу професійної підготовки «Сучасна 
правова система України: стан та перспективи розвитку» і «Теорія правової статистики», а також дисципліни 
вільного вибору утворюють теоретичне підґрунтя для здобувачів при написанні  дисертаційної роботи. Переліком 
дисциплін вільного вибору охоплено тематику наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинністю; з такого 
переліку дисциплін вільного вибору здобувачі мають можливість вибрати ті з них, які відповідають їх напряму 
наукового дослідження й практичної діяльності, а також іншим науковим інтересам.
Зміст і обсяг освітньої та наукової складових ОНП «Право» є узгодженими (гармонійними) й  збалансованими.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю
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Обов’язковою складовою циклу практичної підготовки здобувачів Інституту є педагогічна практика обсягом 2 
кредити ЄКТС, яка проводиться у ІV семестрі. Водночас серед програмних компетентностей закріплено чимало з 
тих, що є потрібними для високопрофесійного здійснення викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право», зокрема: здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність з урахуванням 
сучасного стану юридичної науки, уміння використовувати новітні педагогічні методи та прийоми та інші 
інтерактивні методики; здатність здійснювати педагогічну діяльність з навчальних дисциплін відповідно до 
профілю освітньо-наукової підготовки; здатність до пошуку, систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки 
та синтезу інформації з різних джерел, а так само до презентації результатів наукових досліджень з використанням 
академічної української та іноземної мови та ін.
В ОНП «Право» робиться наголос, що здобувачі PhD як наукові кадри вищої кваліфікації після закінчення навчання 
за цією програмою  можуть обіймати відповідні посади науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти.
Також підготовці здобувачів до викладацької діяльності сприяє проведення бінарних занять, майстер-класів, інших 
заходів із науково-педагогічними працівниками України та зарубіжжя (наприклад, з А. Бабенком, І. Гловюк, 
В.Погрібною, І. Лосицею, А. Лапкіним) ( https://ivpz.kh.ua/челендж-бінарних-занять ; 
(https://ivpz.kh.ua/професійна-дефор…я-науковця-і-вик/).

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Дотичність напрямів досліджень здобувачів і керівників виявляється в тому, що теми наукових досліджень 
здобувачів обираються: по-перше, у межах фундаментальних науково-дослідних робіт Інституту, в яких беруть 
участь наукові керівники; по-друге, з огляду на наукові інтереси наукових керівників. 
Зокрема, до числа наукових інтересів проф. В.С. Батиргареєвої належать: фонові явища злочинності, 
кримінологічна характеристика потерпілих від злочинів, рецидивна злочинність, злочинність в інформаційному 
просторі та безпековому секторі та ін. Такі інтереси корелюються з темами дисертацій її аспірантів: Є. В. Боднарчук 
«Кримінологічна характеристика та запобігання умисним убивствам, вчиненим із мотивів ревнощів»; А. Р. 
Романенко «Кримінологічна характеристика та запобігання порушенню таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції». До числа наукових інтересів проф. В.І. Борисова належать: теорія 
кримінального закону, потерпілий від кримінального правопорушення, необережна форма вини, кримінальна 
відповідальність за злочини проти особи, безпеки виробництва. Теми дисертацій його аспірантів такі: О. О. Квітки 
«Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є 
працівниками повітряного транспорту»; А. О. Бабича «Необережне співзаподіяння: теоретичні та правозастосовчі 
моменти»; А. Є. Олійниченко «Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, 
які вчинили домашнє насильство»

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Інститут має належне фінансове та матеріально-технічне забезпечення для проведення й апробації результатів 
наукових досліджень аспірантів.
Здобувач може користуватися бібліотекою Інституту (фонд має близько 4,7 тис. од.) та Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (фонд має близько 1,5 млн од.), іншими бібліотеками. Для здобувачів 
фахівцями Інституту розроблено “електронний пакет аспіранта” – підбірку наукової літератури з дисциплін 
кримінально-правового циклу, що буде корисною при написанні дисертації. Також здобувачі мають доступ до 
міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Для проведення досліджень наявний 
комп’ютерний клас.
 Інститут має аудиторії та зали з належним мультимедійним обладнанням для проведення наукових заходів та 
апробації наукових досліджень здобувачів. Така апробація відбувається на засіданнях ради молодих вчених (2-чі на 
рік), а також на низці інших наукових заходів, організатором яких в виступає Інститут. Участь у таких заходах та 
публікація матеріалів для здобувачів є безкоштовною. Зокрема, 26.02.2021 р. було проведено всеукраїнську науково-
практичну конференцію “Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-
розшукової діяльності”, 29.04.2020 р. – інтернет-конференцію «Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 
перспективи » 15.05.2020 р. – міжнародний науково-практичний «круглий стіл» «Кримінальне право в умовах 
глобалізації суспільних процесів: традиції та новації».

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Одним із векторів Стратегії розвитку Інституту на 2021-2025 роки є розвиток інтернаціоналізації освітньої 
діяльності; забезпечення можливостей для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. 
Інститут налагоджує міжнародні зв’язки із зарубіжними закладами вищої освіти, а також забезпечує аспірантів 
інформаційною підтримкою для проходження ними стажувань (сторінка на сайті «Стажування та педагогічна 
практика аспірантів» містить пропозиції щодо стажування https://ivpz.kh.ua/педагогічна-практика/). У 2020 р. було 
підписано договір про співпрацю (у тому числі й щодо стажування здобувачів) із Латвійським університетом імені 
Паула Страдіня (м. Рига, Латвія) та проходження в ньому стажування аспірантами Ю. Лимаренко, К. Білоус та А. 
Бабичем з 21.09. по 7.12. 2020 р. в рамках освітньої програми для PhD-студентів «Європейські студії – зовнішні та 
внутрішні справи». З 22.07. по 2.08 2019 р. аспірант І. Здоровило разом із науковцями Інституту пройшов 
стажування в Університеті Вісмара (ФРН) за професійною кваліфікаційною програмою «Legal Methodology and 
Teaching Methods in Germany for University Lecturers». У 2020-2021 навчальному році Інститутська спільнота провела 
зустрічі аспірантів та науковців з випускником магістерської програми Школи права Єльського університету в США 
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О. Комаровим щодо практики навчання в цьому закладі, а також із К. Новіковою щодо її стажування за 
стипендіальною програмою імені Лейна Кіркланда в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща)

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

В Інституті ведеться робота над кількома темами фундаментальних досліджень, у розробці яких беруть участь 
наукові керівники – співробітники установи, зокрема: В. Борисов, Л. Демидова, Д. Євтєєва, Н. Шульженко – у темі 
«Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України», В. Батиргареєва, В. Голіна, М. 
Колодяжний, С. Шрамко – до 2020 р. – у темі «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та 
практика»; з 2021 р. – у темі «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації 
транспорту в Україні»; А. Степанюк та К. Автухов – у темі «Теоретичні питання удосконалення кримінально-
виконавчого законодавства України та практики його застосування» та ін. Також в Інституті за підтримки 
Національного фонду досліджень України здійснюється розробка грантового проекту «Соціально-правові та 
кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні», в якому беруть участь В. 
Батиргареєва, В.  Борисов, М. Колодяжний, Д.Євтєєва, С. Шрамко.
Результати досліджень наукових керівників відображаються у різноманітних наукових працях (монографіях, 
наукових статтях, тезах та ін.) та впроваджуються в діяльності Верховної Ради України, Верховного Суду, закладів 
вищої освіти, інших органів, установ та організацій, що підтверджується відповідними актами впровадження. Уся 
наукова діяльність фахівців Інституту відбивається у щорічних звітах установи, що розміщуються на сайті:  
https://ivpz.kh.ua/наукова-діяльність/.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Наукові керівники перед початком написання дисертаційних робіт проводять із аспірантами бесіди щодо 
необхідності дотримання норм наукової етики, звертають їх увагу на положення Кодексу наукової етики Інституту, 
рекомендують ознайомитися з матеріалами, розміщеними на сторінці «Академічна доброчесність» ( 
https://ivpz.kh.ua/академічна-доброчесність/ ) на сайті Інституту, пройти тест на знання академічної доброчесності 
для самоперевірки. Окрім того, наукові керівники рекомендують здобувачам за необхідності самостійно перевіряти 
свої наукові праці на антиплагіат, використовуючи програмне забезпечення та онлайн-ресурси, перелік яких 
наведено на сайті Інституту у вкладці «Перевірка наукових робіт здобувачів Інституту на антиплагіат» 
https://ivpz.kh.ua/перевірка-науков…робіт-здобувачів/.
 При рецензуванні публікацій та дисертації аспірантів наукові керівники у випадку виявлення некоректних 
запозичень повертають матеріали аспіранту на доопрацювання та роз’яснюють правила коректного цитування. 
Інститут користується програмою «Unicheck» при перевірці на антиплагіат дисертацій, що  готуються до захисту, та 
рукописів статей, що подаються до збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», співзасновником 
якого є Інститут. Процедура такої перевірки регламентується в Положенні про систему виявлення та запобігання 
академічному плагіату в Інституті https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-антиплагіат.pdf.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В Інституті наявні механізми для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили 
порушення академічної доброчесності
Відповідно до п. 2.2.5 Кодексу наукової етики Інституту   (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Кодекс-
наук-етики.pdf) за порушення академічної доброчесності до наукових працівників Інституту можуть бути 
застосовано, зокрема, такий захід академічної відповідальності, як позбавлення права виконувати обов’язки 
наукового керівника (консультанта) на строк до трьох років. При вчиненні особою, яка виконує обов’язки наукового 
керівника (консультанта) порушення академічної доброчесності, питання щодо заміни його здобувачеві 
вирішується директором Інституту з урахуванням конкретних обставин та думки самого здобувача.
Відповідно до п. 5.4. Положення про Комісію з наукової етики Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-Комісію-з-етики.pdf), у разі недотримання вимог п. 2.2. Кодексу наукової 
етики Інституту Комісія може, у тому числі надати пропозицію директору або Вченій раді Інституту щодо 
позбавлення особи права бути рекомендованою до участі у визначених законом органах, комісіях, радах тощо або 
виконувати обов’язки наукового керівника (консультанта) на строк до 3-х років.
Проявів порушення академічної доброчесності з боку наукових керівників в Інституті не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
- рівень кваліфікації та досвід фахівців, що залучаються до її реалізації (так, серед 16 викладачів – 7 докторів 
юридичних наук, у т.ч. 4 члени Національної академії правових наук України, та 9 кандидатів юридичних наук;
- орієнтація на формування й поповнення кадрового складу дослідників, що належать до потужних правничих 
наукових шкіл (в Інституті їх нараховується 5 ( https://ivpz.kh.ua/наукова-діяльність/) і продовжують справу їх 
фундаторів, а так само кадрового складу управлінської ланки Інституту (так, поширеною є практика 
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працевлаштування випускників аспірантури в Інституті. Зокрема, випускники на сьогодні працюють у дирекції та на 
посадах завідувачів структурних підрозділів інституту ( https://ivpz.kh.ua/аспірантура/випускники-нді-в…ння-
проблем-злоч/);
- реалізація ОП в авторитетній науковій установі, що активно проводить фундаментальні та прикладні дослідження 
та має державну підтримку (Інститут за підсумками державної атестації отримав (найвищої) класифікаційну групу 
та був визнаний установою-лідером, а також був внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надаєтья 
підтримка держави і (https://ivpz.kh.ua/uk/history/);
- наявність власного спеціалізованого фахового збірника («Питання боротьби зі злочинністю»), включеного до 
категорії “Б” реєстру наукових фахових видань України та проіндексованого у міжнародній наукометричній базі 
“Copernicus”, що дозволяє 2-чі на рік на безкоштовній основі оприлюднювати результати досліджень аспірантів;
- креативність викладачів дисциплін і мобільність наукової спільноти Інституту у процесі реалізації Програми 
(приміром, організація освітянських студій, онлайн-кав з адвокатами, майстер-класів, конкурсів для аспірантів та 
ін.) ( https://ivpz.kh.ua/реалізація-освітньої-програми/);
- реалізація Програми в умовах політики повної відкритості до здобувачів і перед громадськістю (  
https://ivpz.kh.ua/uk/підсумки-роботи_2020/);
- значний акцент на сучасну методологію організації і проведення наукових досліджень, а також на захист 
результатів інтелектуальної діяльності молодого науковця (у тому числі в рамках викладання дисципліни «Основи 
науково-дослідної діяльності»).
Слабкі сторони ОП:
- відносно невеликий науковий колектив. Так, усього в колективі Інституту кількість наукових співробітників – 52, із 
них – 29 є штатними працівниками, а 23 – працюють за сумісництвом;
- недостатність аспірантської ініціативи у самоврядних процесах, адже більшість аспірантів навчаються з відривом 
від виробництва й, окрім того, значна кількість мешкає в інших містах. Це відбивається у формальному підході 
аспірантів до реалізації соїх освітніх та наукових потреб;
- відсутність у структурі Інституту відділу аспірантури, комп’ютерного відділу та відповідних посад у штатному 
розписі, внаслідок чого відповідні функції виконуються працівниками Інституту та зовнішніми фахівцями за 
окремим договором, що потребує витрат зі спеціального фонду установи.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП є:
1) подальша інтернаціоналізація освітньої діяльності Інституту та розширення міжнародного співробітництва із 
закордонними закладами вищої освіти й науковими установами, зокрема, з метою розвитку міжнародної 
мобільності серед викладачів та аспірантів; 
2) посилення практичної орієнтації програми (шляхом залучення до її вдосконалення та реалізації освітнього 
процесу представників роботодавців, практичних працівників, експертів галузі права та ін.; залучення аспірантів до 
нормопроектної роботи у складі творчих колективів Інституту, що проводять фундаментальні і прикладні 
дослідження);
3) модернізація Програми (через залучення до її реалізації науковців, які пройшли стажування за кордоном, а також 
шляхом запровадження сучасних інноваційних технологій та інтерактивних методик навчання й викладання; 
сприяння стажуванню та підвищенню кваліфікації викладацького складу;
4) перехід від предметно-орієнтованої (традиційної) до особистісно орієнтованої (інноваційної) парадигми 
навчання, що дозволятиме здобувачам застосовувати здобуті знання і набуті компетентності у подальшій організації 
і проведенні наукових досліджень, а також у практичній діяльності;
5) посилення двостороннього зв’язку з аспірантами та їх участі у вдосконаленні Програми (через проведення 
зустрічей, опитувань та ін.);
6) розширення матеріального забезпечення програми (оновлення навчального обладнання, підготовка та видання 
власних підручників, науково-практичних посібників, коментарів, лекцій тощо за навчальними дисциплінами 
освітньо-наукової програми; поповнення бібліотечного фонду);
7) впровадження в освітню програму передових практик (вдосконалення програми за допомогою моніторингу 
реалізації освітніх програм провідних українських та зарубіжних правничих шкіл, продовження й розширення 
масштабів практики освітянських студій, що ініційовані та організовані Інститутом з метою обміну досвідом серед 
освітян України; запрошення до бінарних лекцій, майстер-класів їх викладачів та ін.).

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Батиргареєва Владислава Станіславівна

Дата: 14.04.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна-
мова.pdf

xaWC0pHcJZSBn6y
Sv3NxAGm/ezBJ4tn

B3pdt51W8Abc=

Комп`ютерний клас вул. 
Пушкінська, 77, ауд. 12, 20 
ноутбуків Lenovo G560 на базі 
процесору Intel Pentium P6200, 
2133 MГц ,1 комп’ютер викладача 
на базі процесору DualCore Intel 
Celeron G620, 2600 MHz, п 
Windows, MS Of ice, Архиватор 
WinRAR, ,Антивірус, Zoom, 
Google Chrome, відео проектор 
Sanyo PDG-DWL2500 , 
інтерактивна доска SMART 
Board 690. Доступ до мережі 
Інтернет

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК-2-Силабус-
Філософія.pdf

X/1fo7tKAsehR7p8rf
Cgmikl9VC3xqy+MH

QLMYWIsK0=

Зал № 5 вул. Пушкінська, 77 
Комп’ютер на базі процесору 
DualCore Intel Celeron G3930, 2900 
MHz, Windows, MS Of ice, 
Архиватор WinRAR, ,Антивірус, 
Zoom, Google Chrome, два 
телевізійні екрани LG 60”, 
чотири монітори Samsung 
LS24F350FHIXS, відеокамера. Зал 
№ 11 вул. Пушкінська, 77 Відео 
проектор Sanyo PDG-DWL2500 , 
екран 114х204 см Доступ до 
мережі Інтернет. Ресурси 
наукової бібліотеки НЮУ ім.. 
Ярослава Мудрого: 
інституційний репозитарій 
eNULAUAIR НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого.

Основи науково-
дослідної діяльності

навчальна 
дисципліна

ОСНОВИ 
НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ.pdf

RnkMTAFpLKvXx1F
V+HvIqer1E7hwJXK

4yO3++SAoxEo=

Ауд. 604, вул. Пушкінська 49, 
№104400208 комп’ютер на базі 
процесора DualCore Intel Pentium 
E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
DDR2 SDRAM  3072 Mb HDD  250 
Gb
ПЗ: Windows, MS Office, 
антивірусне, архіватор WinRAR, 
ZOOM, Google Chrome, Adobe 
Reader
Ресурси наукової бібліотеки НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого: 
інституційний репозитарій 
eNULAUAIR НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого.
Доступ до мережі Інтернет 

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

навчальна 
дисципліна

СУЧАСНА 
ПРАВОВА 
СИСТЕМА 

УКРАЇНИ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ.pdf

Wrj98V1X/D6wCSw3
PMG07/pBesJIWXW

1fUlIK0yY64s=

Ауд. 403, вул. Пушкінська 49, 
№181203870 комп’ютер на базі 
процесора DualCore Intel Celeron 
G3930, 2900 MHz (29 x 100) DDR4 
SDRAM    4096 Mb HDD  500 Gb
ПЗ: Windows, MS Office, 
антивірусне, архіватор WinRAR, 
ZOOM, Google Chrome, Adobe 
Reader
Ресурси наукової бібліотеки НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого: 
інституційний репозитарій 
eNULAUAIR НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого.
Доступ до мережі Інтернет 

Теорія правової 
статистики

навчальна 
дисципліна

ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ 
СТАТИСТИКИ.pdf

EhDWOVALYIzU4A/
xK4VARXeCRrlOLR

Ауд. 408, вул. Пушкінська 49, 
№101400192 комп’ютер на базі 



GWUJ7L28AZlDQ= процесора Intel Celeron D 346, 
3066 MHz (23 x 133) DDR2 SDRAM   
2048 Gb
HDD  160 Gb
ПЗ: Windows, MS Office, 
антивірусне, архіватор WinRAR, 
ZOOM, Google Chrome, Adobe 
Reader
Ресурси наукової бібліотеки НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого: 
інституційний репозитарій 
eNULAUAIR НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого.
Доступ до мережі Інтернет 

Педагогічна практика практика Положення-про-
пед.практ.2019-

НДІ_.pdf

vrrQaJyQ5SUJwGoY
G5LPdkPRxWmgTw
vtwUwQKiobAws=

Ауд. 307, вул. Пушкінська 49, 
№101480199 комп’ютер на базі 
процесора DualCore Intel Pentium 
G2130, 3200 MHz (32 x 100),
DDR3 SDRAM    4096 Mb.
HDD 500 Gb. 
ПЗ: Windows, MS Office, 
антивірусне, архіватор WinRAR, 
ZOOM, Google Chrome, Adobe 
Reader
Ресурси наукової бібліотеки НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого: 
інституційний репозитарій 
eNULAUAIR НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого.
Доступ до мережі Інтернет 

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

158648 Батиргареєв
а 
Владислава 
Станіславівн
а

Директор 
Інституту, 
Основне 
місце 
роботи

Дирекція Диплом 
спеціаліста, 
Українська 
державна 
юридична 

Академія, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

12.00.08 
Правознавство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009490, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
професора AП 

002055, 
виданий 

26.11.2020, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
007084, 
виданий 

14.10.2009

22 Основи 
науково-
дослідної 
діяльності

Основні публікації за 
напрямом:
1. Батиргареєва В.С. 
Основні напрями 
протидії поширенню 
дезінформації (на 
прикладі пандемії 
COVID-19). 
Інформація і право. 
2020. № 2 (33). С. 121-
131.
2. Батиргареєва В.С., 
Бабенко А.М. Аналіз 
сучасної 
криміногенної 
ситуації в Україні як 
інформаційна модель 
для розробки стратегії 
зменшення 
можливостей 
вчинення злочинів. 
Архів кримінології та 
судових наук: 
науковий журнал. 
220. №1. С. 39-53.
3. Batyrgareieva V., 
Babenko  A., Kaija S. 
Corruption in Medical 
Sphere of Ukraine: 
Current Situation and 
Ways of Prevention. 
Wiadomości Lekarskie.  



2019. Tom LХХІІ. Nb    
9  cz ІІ. S. 1814-1821 
журнал індексується у 
міжнародній 
наукометричній базі 
Scopus).
Крім того, виступила 
одним з ініціаторів 
проведення «круглого 
столу» під назвою 
«Емпіричне 
правознавство: 
запрошення до 
дискусії», що 
присвячений 
наукознавчим 
проблемам, та 
виступила з науковою 
доповіддю «Наука 
епохи Пізнього 
Середньовіччя та 
юридична наука 
сучасності: до 
спостереження про 
паралелі та перетини 
на новому вітку 
знань» (9 липня 2020 
р.) (Див.: 
https://ivpz.kh.ua/uk/в
сеукраїнський-
науково-практичний-
о/).
Взяла участь в 
організації   
проведення майстер-
класів  для аспірантів, 
науковців та 
викладачів із 
дотримання 
академічної етики (13 
травня 2020 р.) (Див.: 
https://ivpz.kh.ua/uk/
майстер-клас-із-
дотримання-
академічн/), 
«Професійна 
деформація: міфи та 
реальність» (24 
червня 2020 р.) (Див.: 
https://ivpz.kh.ua/uk/
майстер-клас-для-
аспірантів-науковці/) 
та ін.  
Періодично з 
використанням 
відповідних 
дослідницьких 
методів проводить 
опитування різних 
верств населення 
щодо проблеми 
злочинності та 
ефективності 
боротьби з різними 
видами злочинних 
проявів (Див.: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfC21z4u_qiLRjoqfN8V
QO1ZdWK9DnliyAOkk
Qe1_frf1RK8w/viewfor
m?vc=0&c=0&w=14; 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
ScX9Ggd2P7HDtEGHZ
muv7MoDXDCzxNQy8
senXHZ-
ONoaT2Dng/viewform?
vc=0&c=0&w=1&fbclid
=IwAR04cpGOM7OEjz
RqpiGRujwNOZajNycis



P0xHLG7M2Mnhx7Hc
KauIHtyW0c).

49641 Микитюк 
Світлана 
Степанівна

доцент 
кафедри, 
кандидат 
філологічн
их наук, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
іноземних мов 

№1

Атестат 
доцента 02ДЦ 

001674, 
виданий 

17.06.2004

19 Іноземна мова Основні праці за 
напрямом:
1. Mykytiuk S., Lysytska 
O., Melnikova T. 
Facebook Group as an 
Educational Platform 
for Foreign Language 
Acquisition. 
Postmodern Openings. 
2020. Vol. 11, Issue 1. 
Supl. 1. P.: 131-157. 
https://doi.org/10.1866
2/po/11.1sup1/127 
(проіндексовано у 
Web of Science)
2. Mykytiuk S. O., 
Mykytiuk S. S. The 
Psychological 
Component of the 
Resource-Based 
Approach in Higher 
Pedagogical Education. 
International Journal of 
Education and Science. 
2019. № 2(3). P. 8–16. 
doi:10.26697/ijes.2019.3
.1.
3. Mykytiuk S., Moroz 
T. Top-down and 
Bottom-up Strategies in 
Language Acquisition. 
Foreing language in 
professional training of 
specialists: issues and 
strategies. Online Book 
of abstracts of the 
fourth International 
scientific and practical 
Internet conference. 
Kropyvnytskyi: EPC of 
Volodymyr 
Vynnychenko Central 
Ukrainian State 
Pedagogical University, 
2020. Р.106-108
4. Mykytiuk S., Moroz 
T. Modern Digital Tools 
in Language Learning. 
Іншомовна підготовка 
працівників 
правоохоронних 
органів та сектору 
безпеки: матеріали 
всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Київ, 21 квіт. 
2017 року. Київ, 2017. 
С. 93 – 94.
5. Mykytiuk S. Online 
visual thesauri for 
vocabulary 
development. Мовна 
освіта фахівця: сучасні 
виклики та тренди: 
матеріали III 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(м. Харків, 27 лют. 
2020 р.). Харків: 
Національний 
юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого, 
2020. С. 131-134. 

11298 Дзьобань 
Олександр 

професор 
кафедри, 

Кафедра 
філософії

Диплом 
доктора наук 

37 Філософія Основні праці за 
напрямом:



Петрович доктор 
наук, 
Основне 
місце 
роботи

ДД 005010, 
виданий 

11.05.2006, 
Атестат 

професора 
12ПP 005027, 

виданий 
24.10.2007

1. Сучасне суспільство, 
людина, право в 
умовах глобальних 
трансформацій: 
монографія / О. Г. 
Данильян, О. П. 
Дзьобань, С. Б. 
Жданенко та ін.; за 
ред. О. Г. Данильяна. 
Харків: Право, 2020. 
344 с. (21,5/1,7 друк. 
арк.).
2. Національна 
безпека у 
філософсько-
правовому дискурсі: 
монографія / О. Г. 
Данильян, О. П. 
Дзьобань, Є. М. 
Білоусов та ін. Харків: 
б/в, 2019. 244 с. 
(14,0/4,0 друк. арк.);
3. Філософія: 
підручник / О. Г. 
Данильян, О. П. 
Дзьобань. 3-тє вид., 
переробл. Харків: 
Право, 2020. 432 с. 
(27,0/0,5 друк. арк.).
4. Данильян О., 
Дзьобань О. 
Інформаційне 
суспільство: 
амбівалентність 
динаміки розвитку. 
Acta De Historia & 
Politica: Saeculum XXI, 
2020. № 1. C. 39- 49. 
URL: 
https://ahpsxxi.org/ind
ex.php/journal/article/
view/8 (1,0/0,5 друк. 
арк.);
5. Данильян О. Г., 
Дзьобань О. П. 
Трансформації 
цінностей в 
інформаційному 
суспільстві: 
багатовимірність та 
різнопорядковість. 
Вісник Національного  
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого. 
Серія: Філософія. 
2020. № 3 (46). С. 28-
43 (1,0/0,5 друк. арк.).

361067 Калініна 
Аліна 
Владиславів
на

науковий 
співробітни
к, Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кримінологічн
их досліджень

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050449, 
виданий 

05.03.2019

8 Основи 
науково-
дослідної 
діяльності

Основні публікації за 
напрямом:
1. Калініна А. В. 
Злочинність іноземців 
та осіб без 
громадянства в 
Україні: 
кримінологічна 
характеристика і 
стратегія запобігання : 
монографія / за наук. 
ред. В. В. Голіни. 
Харків : Право, 2019. 
304 с.
2. Babenko A., 
Batyrgareieva V., 
Kalinina A. Human 
trafficking from 
Ukrainian cities and 
villages: Current trends. 
Society. Health. 
Welfare: 7th 



International 
Interdisciplinary 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 11 
порівнювати, 
аналізувати та 
тлумачити норми 
чинного 
законодавства, а 
також 
прогнозувати 
розвиток 
криміногенної 
ситуації в країні

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод,  творчий метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відеометод, метод 
міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, проектний метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 12 критично 
аналізувати досвід 
зарубіжних країн у 
сфері права та 
боротьби зі 
злочинністю 
зокрема та 
приймати рішення 
щодо можливості 
його 
запровадження до 
національної 
правової системи

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, творчий метод, метод 
міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 10 
орієнтуватися у 
розгалуженій 
системі 
законодавства та 
прогнозувати 
тенденції його 
розвитку

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

практичний метод, наочний 
метод, самостійна метод 
міні-дослідження, кейс-
метод, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



ПРН 7 
застосовувати 
теоретичні знання 
з права, необхідні 
для розв’язання 
значущих проблем 
у власній науково-
дослідній та 
практичній 
діяльності

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод,  самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
коуч-метод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 6 знання 
основних напрямів 
реалізації правової 
політики в різних 
сферах суспільного 
життя, у тому 
числі у сфері 
боротьби зі 
злочинністю та 
корупцією

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, самостійна 
аудиторна письмова робота, 
самостійна позааудиторна 
письмова робота, 
відеометод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 4 наявність 
концептуальних 
знань про 
сутність, стан та 
перспективи 
розвитку сучасної 
правової системи 
України, а так само 
про методологію 
організації та 
проведення 
наукових 
досліджень з 
метою вироблення 
нового 
оригінального 
знання

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, самостійна 
аудиторна письмова робота, 
самостійна позааудиторна 
письмова робота, творчий 
метод, коуч-метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відеометод, 
командний (груповий) 
метод, метод міні-
дослідження, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 19 
впроваджувати 
результати 
власного наукового 
дослідження у 
правотворчу та 
правозастосовну 
діяльність, а 
також у 
навчальний процес

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, творчий метод, коуч-
метод, дистантний 
комунікативний метод, 
відеометод, командний 
(груповий) метод, метод 
міні-дослідження, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 3 наявність 
знань щодо способів 
та прийомів 
грамотного 
тлумачення та 
застосування 
правових норм

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод само 
оцінювання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 2 знання 
системи 
законодавчого 
регулювання 
суспільних відносин 
та юридичних 
механізмів 
забезпечення 
стабільності і 
динамізму 
правового 

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



регулювання

ПРН 1 наявність 
поглиблених знань 
про особливості 
новітніх теорій, 
концепцій, підходів 
щодо розуміння 
сутності базових 
категорій права

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
метод міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод само 
оцінювання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 9 оперувати 
понятійно-
категоріальним 
апаратом у сфері 
права загалом та у 
сфері наук 
кримінально-
правового циклу 
зокрема

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
самостійна аудиторна 
письмова робота, метод 
міні-дослідження, кейс-
метод, інформаційно-
пошуковий метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 5 знання 
основних тенденцій 
розвитку 
європейського 
права та основних 
напрямів 
гармонізації 
законодавства 
України із 
законодавством 
ЄС, в тому числі у 
сфері боротьби зі 
злочинністю та 
корупцією

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, дистантний 
комунікативний метод, 
метод міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 22 
намагатися 
постійно 
розширювати 
контакти з 
науковою 
спільнотою та 
соціальні 
контакти із 
громадськістю в 
особі будь-яких 
соціальних 
інституцій

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, творчий 
метод, коуч-метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відео метод, 
командний (груповий) 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 14 
застосовувати 
сучасну 
методологію 
наукової та 
педагогічної 
діяльності

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
практичний метод, відео 
метод, інформаційно-
пошуковий метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 6 знання 
основних напрямів 
реалізації правової 
політики в різних 
сферах суспільного 
життя, у тому 
числі у сфері 
боротьби зі 
злочинністю та 
корупцією

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, метод 
самооцінювання

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку

ПРН 9 оперувати 
понятійно-
категоріальним 
апаратом у сфері 
права загалом та у 
сфері наук 
кримінально-
правового циклу 
зокрема

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
дистантний комунікативний 
метод, 

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку



ПРН 12 критично 
аналізувати досвід 
зарубіжних країн у 
сфері права та 
боротьби зі 
злочинністю 
зокрема та 
приймати рішення 
щодо можливості 
його 
запровадження до 
національної 
правової системи

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
дистантний комунікативний 
метод,

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку

ПРН 16 раціонально 
організувати 
науковий пошук, 
роботу над 
науковими 
статтями та 
доповідями у сфері 
права та наук 
кримінально-
правового циклу, 
зокрема, 
аналізувати 
інформаційні 
джерела, виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
задачі (проблеми) 
або їх частини, 
складати план 
наукового пошуку 
із тим, щоб 
здійснити вдалу 
спробу отримати 
нове наукове 
знання, спрямоване 
на їх розв’язання

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку

ПРН 17 працювати 
із сучасними 
бібліографічними, 
реферативними, 
статистичними 
та іншими базами 
даних, а також 
наукометричними 
платформами 
(наприклад, Sсорus, 
Web оf Sсіеnсе, Wеb 
оf Knowledge та ін.)

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, 
дистантний комунікативний 
метод

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку

ПРН 20 вміти 
вільно 
спілкуватися в 
діалоговому 
режимі з науковою 
та громадською 
спільнотою, а так 
із само 
суспільством в 
цілому в особі будь-
яких соціальних 
інституцій із 
приводу набутих 
наукових знань та 
отриманих 
результатів, 
аргументовано 
дискутувати на 
професійному та 
загальносоціальном
у рівнях

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод,

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 
формі заліку

ПРН 23 брати 
участь в 
обговоренні 
важливих для 
країни рішень у 

Теорія правової 
статистики

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
кейс-метод

Поточний  контроль – у 
формі оцінювання 
самостійної та 
індивідуальної роботи, 
підсумковий контроль – у 



галузі права, 
включаючи  
підготовку 
науково-правових 
висновків, 
пропозицій, 
рекомендацій та ін. 
щодо 
вдосконалення 
механізму 
правового 
регулювання, а 
також  ініціювати 
та брати участь у 
проведенні 
фундаментальних і 
прикладних 
наукових 
досліджень

формі заліку

ПРН 3 наявність 
знань щодо способів 
та прийомів 
грамотного 
тлумачення та 
застосування 
правових норм

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 7 
застосовувати 
теоретичні знання 
з права, необхідні 
для розв’язання 
значущих проблем 
у власній науково-
дослідній та 
практичній 
діяльності

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, практичний метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 9 оперувати 
понятійно-
категоріальним 
апаратом у сфері 
права загалом та у 
сфері наук 
кримінально-
правового циклу 
зокрема

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 24 об’єктивно 
і відповідально 
ставитися до 
самостійно 
отриманих 
наукових 
результатів, 
постійно 
демонструючи 
академічну і 
професійну 
доброчесність, 
відданість 
розвитку нових 
оригінальних 
наукових ідей з 
огляду на 
прогресивні 
контексти 
професійної та 
наукової 
діяльності, 
здатність до 
особистісного 
професійного 
саморозвитку та 
самовдосконалення

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
метод міні-дослідження, 
кейс-метод, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 19 
впроваджувати 
результати 
власного наукового 

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
практичний метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)



дослідження у 
правотворчу та 
правозастосовну 
діяльність, а 
також у 
навчальний процес

ПРН 21 вміти 
презентувати, 
обговорювати та 
відстоювати 
отримані наукові 
результати та 
власні позиції 
(думки) у письмовій 
та усній формі із 
використанням 
академічної 
української та 
іноземної мови

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
практичний метод, 
відеометод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 24 об’єктивно 
і відповідально 
ставитися до 
самостійно 
отриманих 
наукових 
результатів, 
постійно 
демонструючи 
академічну і 
професійну 
доброчесність, 
відданість 
розвитку нових 
оригінальних 
наукових ідей з 
огляду на 
прогресивні 
контексти 
професійної та 
наукової 
діяльності, 
здатність до 
особистісного 
професійного 
саморозвитку та 
самовдосконалення

Педагогічна практика звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, кейс-метод, 
практичний метод

Підсумковий контроль – у 
формі заліку (захисту 
практики)

ПРН 23 брати 
участь в 
обговоренні 
важливих для 
країни рішень у 
галузі права, 
включаючи  
підготовку 
науково-правових 
висновків, 
пропозицій, 
рекомендацій та ін. 
щодо 
вдосконалення 
механізму 
правового 
регулювання, а 
також  ініціювати 
та брати участь у 
проведенні 
фундаментальних і 
прикладних 
наукових 
досліджень

Сучасна правова 
система України: стан 
та перспективи 
розвитку

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відеометод, 
командний (груповий) 
метод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 22 
намагатися 
постійно 
розширювати 
контакти з 
науковою 
спільнотою та 

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, творчий метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відеометод, 
командний (груповий) 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



соціальні 
контакти із 
громадськістю в 
особі будь-яких 
соціальних 
інституцій

метод, кейс-метод 

ПРН 13 
синтезувати нові 
та комплексні ідеї 
на базі критичного 
ставлення й 
переоцінки вже 
наявного знання, 
будувати та 
перевіряти 
відповідні гіпотези, 
розв’язувати 
комплексні 
проблеми у галузі 
професійної та/або 
дослідницько-
інноваційної 

Основи науково-
дослідної діяльності

практичний метод, наочний 
метод, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
відеометод, командний 
(груповий) метод, метод 
міні-дослідження, кейс-
метод, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 20 вміти 
вільно 
спілкуватися в 
діалоговому 
режимі з науковою 
та громадською 
спільнотою, а так 
із само 
суспільством в 
цілому в особі будь-
яких соціальних 
інституцій із 
приводу набутих 
наукових знань та 
отриманих 
результатів, 
аргументовано 
дискутувати на 
професійному та 
загальносоціальном
у рівнях 

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, творчий 
метод, коуч-метод, 
дистантний комунікативний 
метод, відеометод, 
командний (груповий) 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 1 наявність 
поглиблених знань 
про особливості 
новітніх теорій, 
концепцій, підходів 
щодо розуміння 
сутності базових 
категорій права

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних різновидів 
діяльності у сучасному 
суспільстві; пояснення 
соціальної структури 
суспільства; пояснення 
сутності правової сфери 
життєдіяльності суспільства; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 4 наявність 
концептуальних 
знань про 
сутність, стан та 
перспективи 
розвитку сучасної 
правової системи 
України, а так само 
про методологію 
організації та 
проведення 
наукових 
досліджень з 
метою вироблення 
нового 
оригінального 
знання

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних принципів 
функціонування сучасних 
суспільних відносин; 
пояснення сутності правової 
сфери життєдіяльності 
суспільства; уточнення суті 
правової практики; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену



ПРН 7 
застосовувати 
теоретичні знання 
з права, необхідні 
для розв’язання 
значущих проблем 
у власній науково-
дослідній та 
практичній 
діяльності

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних різновидів 
діяльності у сучасному 
суспільстві; пояснення 
сутності правової сфери 
життєдіяльності суспільства; 
уточнення суті правової 
практики; використання 
презентацій, обговорення 
доповідей; індивідуальна і 
колективна робота з 
підготовки презентацій, 
текстів, доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 9 оперувати 
понятійно-
категоріальним 
апаратом у сфері 
права загалом та у 
сфері наук 
кримінально-
правового циклу 
зокрема

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
пояснення сутності правової 
сфери життєдіяльності 
суспільства; використання 
презентацій, обговорення 
доповідей; індивідуальна і 
колективна робота з 
підготовки презентацій, 
текстів, доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 21 вміти 
презентувати, 
обговорювати та 
відстоювати 
отримані наукові 
результати та 
власні позиції 
(думки) у письмовій 
та усній формі із 
використанням 
академічної 
української та 
іноземної мови

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, дистантний 
комунікативний метод, 
відеометод, командний 
(груповий) метод, метод 
міні-дослідження, кейс-
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 14 
застосовувати 
сучасну 
методологію 
наукової та 
педагогічної 
діяльності

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних наукових 
підходів до розуміння 
взаємозвʼязків і розвитку 
соціально організованого 
буття; використання 
презентацій, обговорення 
доповідей; індивідуальна і 
колективна робота з 
підготовки презентацій, 
текстів, доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 15 
організовувати на 
підставі 
розгорнутого 
плану поетапної 
реалізації та 
проводити з 
дотриманням 
принципів 
академічної 
доброчесності 
самостійне наукове 
дослідження, 
результати якого 
мають 
актуальність, 
наукову новизну, 
теоретичне та 
практичне 
значення; 
оприлюднювати 

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних вимог до 
наукової спільноти як 
соціального інституту; 
обґрунтування 
співвідношення 
загальносуспільної етики з 
етикою наукових спільнот; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену



досягнуті наукові 
результати
ПРН 20 вміти 
вільно 
спілкуватися в 
діалоговому 
режимі з науковою 
та громадською 
спільнотою, а так 
із само 
суспільством в 
цілому в особі будь-
яких соціальних 
інституцій із 
приводу набутих 
наукових знань та 
отриманих 
результатів, 
аргументовано 
дискутувати на 
професійному та 
загальносоціальном
у рівнях 

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних наукових 
підходів до розуміння 
взаємозвʼязків і розвитку 
соціально організованого 
буття, а також основних 
сучасних вимог до наукової 
спільноти як соціального 
інституту; обґрунтування 
співвідношення 
загальносуспільної етики з 
етикою наукових спільнот; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 21 вміти 
презентувати, 
обговорювати та 
відстоювати 
отримані наукові 
результати та 
власні позиції 
(думки) у письмовій 
та усній формі із 
використанням 
академічної 
української та 
іноземної мови

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних вимог до 
наукової спільноти як 
соціального інституту; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 24 об’єктивно 
і відповідально 
ставитися до 
самостійно 
отриманих 
наукових 
результатів, 
постійно 
демонструючи 
академічну і 
професійну 
доброчесність, 
відданість 
розвитку нових 
оригінальних 
наукових ідей з 
огляду на 
прогресивні 
контексти 
професійної та 
наукової 
діяльності, 
здатність до 
особистісного 
професійного 
саморозвитку та 
самовдосконалення

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних наукових 
підходів до розуміння 
взаємозвʼязків і розвитку 
соціально організованого 
буття, а також основних 
сучасних вимог до наукової 
спільноти як соціального 
інституту; обґрунтування 
співвідношення 
загальносуспільної етики з 
етикою наукових спільнот; 
використання презентацій, 
обговорення доповідей; 
індивідуальна і колективна 
робота з підготовки 
презентацій, текстів, 
доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 3 наявність 
знань щодо способів 
та прийомів 
грамотного 
тлумачення та 
застосування 
правових норм

Іноземна мова вправи (тренувальні, творчі, 
контрольні), реферування та 
переклад іншомовного 
фахового наукового 
дискурсу, написання 
реферату за прочитаною 
іншомовною літературою, 
есе;
самостійна робота з 
іншомовною науковою 
літературою, 
законодавством, текстами 
міжнародно-правових 
документів для виконання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



усних і письмових завдань, 
укладання термінологічного 
словника за фахом

ПРН 9 оперувати 
понятійно-
категоріальним 
апаратом у сфері 
права загалом та у 
сфері наук 
кримінально-
правового циклу 
зокрема

Іноземна мова вправи (тренувальні, творчі, 
контрольні), написання 
обґрунтування теми 
наукового дослідження, 
анотації до наукової статті, 
тез наукової доповіді; 
реферування та переклад 
іншомовного фахового 
наукового дискурсу, 
написання анотації 
фахового тексту, реферату за 
прочитаною іншомовною 
літературою, есе;
самостійна робота з 
іншомовною науковою 
літературою, 
законодавством, текстами 
міжнародно-правових 
документів для виконання 
усних і письмових завдань, 
укладання термінологічного 
словника за фахом

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 13 
синтезувати нові 
та комплексні ідеї 
на базі критичного 
ставлення й 
переоцінки вже 
наявного знання, 
будувати та 
перевіряти 
відповідні гіпотези, 
розв’язувати 
комплексні 
проблеми у галузі 
професійної та/або 
дослідницько-
інноваційної 
діяльності

Філософія обговорення матеріалів, 
рекомендованих до 
конкретних тем лекцій; 
обговорення і пояснення 
основних сучасних наукових 
підходів до розуміння 
взаємозвʼязків і розвитку 
соціально організованого 
буття; використання 
презентацій, обговорення 
доповідей; індивідуальна і 
колективна робота з 
підготовки презентацій, 
текстів, доповідей

Підсумковий контроль – у 
формі екзамену

ПРН 18 
застосовувати 
правила 
коректного 
цитування та 
посилання на 
використані 
джерела, правила 
оформлення 
бібліографічного 
списку та анотації 
до роботи, 
розуміти порядок 
розрахунків 
основних кількісних 
наукометричних 
показників 
ефективності 
наукової діяльності 
(індекс цитування, 
індекс Гірша (h-
індекс), імпакт-
фактор (ІФ))

Іноземна мова демонстрування, вправи 
(тренувальні, творчі, 
контрольні), написання 
реферату за прочитаною 
іншомовною літературою, 
самостійна робота з 
іншомовною науковою 
літературою, 
законодавством, текстами 
міжнародно-правових 
документів для виконання 
усних і письмових завдань, 
складання бібліографічного 
опису літератури за 
міжнародними стандартами

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 17 працювати 
із сучасними 
бібліографічними, 
реферативними, 
статистичними 
та іншими базами 
даних, а також 
наукометричними 
платформами 
(наприклад, Sсорus, 
Web оf Sсіеnсе, Wеb 
оf Knowledge та ін.)

Іноземна мова демонстрування, вправи 
(тренувальні, творчі, 
контрольні), самостійна 
робота з іншомовною 
науковою літературою, 
законодавством, текстами 
міжнародно-правових 
документів для виконання 
усних і письмових завдань, 
складання бібліографічного 
опису літератури за 
міжнародними стандартами

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



ПРН 18 
застосовувати 
правила 
коректного 
цитування та 
посилання на 
використані 
джерела, правила 
оформлення 
бібліографічного 
списку та анотації 
до роботи, 
розуміти порядок 
розрахунків 
основних кількісних 
наукометричних 
показників 
ефективності 
наукової діяльності 
(індекс цитування, 
індекс Гірша (h-
індекс), імпакт-
фактор (ІФ))

Основи науково-
дослідної діяльності

практичний метод, наочний 
метод, самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
метод міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 17 працювати 
із сучасними 
бібліографічними, 
реферативними, 
статистичними 
та іншими базами 
даних, а також 
наукометричними 
платформами 
(наприклад, Sсорus, 
Web оf Sсіеnсе, Wеb 
оf Knowledge та ін.)

Основи науково-
дослідної діяльності

творчий метод, дистантний 
комунікативний метод, 
метод міні-дослідження, 
кейс-метод, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 16 раціонально 
організувати 
науковий пошук, 
роботу над 
науковими 
статтями та 
доповідями у сфері 
права та наук 
кримінально-
правового циклу, 
зокрема, 
аналізувати 
інформаційні 
джерела, виявляти 
протиріччя і не 
вирішені раніше 
задачі (проблеми) 
або їх частини, 
складати план 
наукового пошуку 
із тим, щоб 
здійснити вдалу 
спробу отримати 
нове наукове 
знання, спрямоване 
на їх розв’язання

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
самостійна позааудиторна 
письмова робота, творчий 
метод, коуч-метод, 
дистантний комунікативний 
метод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 15 
організовувати на 
підставі 
розгорнутого 
плану поетапної 
реалізації та 
проводити з 
дотриманням 
принципів 
академічної 
доброчесності 
самостійне наукове 
дослідження, 
результати якого 
мають 
актуальність, 

Основи науково-
дослідної діяльності

практичний метод, наочний 
метод, творчий метод, коуч-
метод, дистантний 
комунікативний метод, відео 
метод, командний 
(груповий) метод, метод 
міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену



наукову новизну, 
теоретичне та 
практичне 
значення; 
оприлюднювати 
досягнуті наукові 
результати

ПРН 14 
застосовувати 
сучасну 
методологію 
наукової та 
педагогічної 
діяльності

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, творчий 
метод, метод міні-
дослідження, кейс-метод, 
метод самооцінювання, 
проектний метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 21 вміти 
презентувати, 
обговорювати та 
відстоювати 
отримані наукові 
результати та 
власні позиції 
(думки) у письмовій 
та усній формі із 
використанням 
академічної 
української та 
іноземної мови

Іноземна мова усні повідомлення, 
презентації, дискусії, 
проекти з наукових 
професійно-орієнтованих 
питань, рольові ігри, 
написання доповідей, 
текстів презентацій, тез 
наукової доповіді; 
самостійна робота з 
іншомовним науковим 
дискурсом для виконання 
усних і письмових завдань, 
індивідуальна і групова 
робота з підготовки 
презентацій, текстів 
доповідей, тощо

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 7 
застосовувати 
теоретичні знання 
з права, необхідні 
для розв’язання 
значущих проблем 
у власній науково-
дослідній та 
практичній 
діяльності

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
практичний метод, наочний 
метод, самостійна аудиторна 
письмова робота, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
командний (груповий) 
метод, кейс-метод, 
інформаційно-пошуковий 
метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 6 знання 
основних напрямів 
реалізації правової 
політики в різних 
сферах суспільного 
життя, у тому 
числі у сфері 
боротьби зі 
злочинністю та 
корупцією

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, творчий метод, 
дистантний комунікативний 
метод, метод міні-
дослідження, інформаційно-
пошуковий метод, метод 
самооцінювання, проектний 
метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 1 наявність 
поглиблених знань 
про особливості 
новітніх теорій, 
концепцій, підходів 
щодо розуміння 
сутності базових 
категорій права

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
самостійна позааудиторна 
письмова робота, метод 
міні-дослідження,  
інформаційно-пошуковий 
метод

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 8 визначати 
актуальні напрями 
досліджень з 
урахуванням уже 
існуючих знань

Основи науково-
дослідної діяльності

звичайний (традиційний) 
комунікативний метод, 
наочний метод, самостійна 
позааудиторна письмова 
робота, командний 
(груповий) метод, метод 
міні-дослідження, 
інформаційно-пошуковий 
метод, проектний метод 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 
контроль – у формі 
екзамену

ПРН 20 вміти 
вільно 

Іноземна мова обговорення, відповіді на 
питання, вправи 

Проміжний контроль – у 
формі заліку, підсумковий 



спілкуватися в 
діалоговому 
режимі з науковою 
та громадською 
спільнотою, а так 
із само 
суспільством в 
цілому в особі будь-
яких соціальних 
інституцій із 
приводу набутих 
наукових знань та 
отриманих 
результатів, 
аргументовано 
дискутувати на 
професійному та 
загальносоціальном
у рівнях

(тренувальні, творчі, 
контрольні), усні 
повідомлення, презентації, 
дискусії, проекти з наукових 
професійно-орієнтованих 
питань, рольові ігри, 
написання доповідей, 
текстів презентацій, тез 
наукової доповіді, 
самостійна робота з 
іншомовним науковим 
дискурсом для виконання 
усних і письмових завдань, 
індивідуальна і групова 
робота з підготовки 
презентацій, текстів 
доповідей, тощо

контроль – у формі 
екзамену

 


