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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Судові і правоохоронні органи» - базова і 

фундаментальна навчальна дисципліна. Вивчає організацію та діяльність 

судової влади, судоустрою, правоохоронні та правозахисні системи, їх 

місце у механізмі держави на основі знання Конституції України, діючих 

законів України (насамперед, «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про 

Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», 

«Про Державне бюро розслідувань»,  «Про нотаріат», «Про Службу 

безпеки України», «Про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів» та ін. у контексті судово-правової, 

конституційної реформи, розвитку діючого законодавства; дотримання 

міжнародних стандартів; надання знань для більш поглибленого вивчення 

та засвоєння цивільного, кримінального, господарського, 

адміністративного процесуального права та інших правових дисциплін на 

старших курсах. 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Набути і розширити знання студентів з питань організації судових та 

правоохоронних органів, навчитись вирішувати практичні ситуації 

шляхом застосування набутих знань з питань організації та діяльності 

судових та правоохоронних органів, 
 

Мова Українська. 

mailto:kafedra_spo@ukr.net


викладання 

 

Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна 30 30 90 5/150 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

ПРНК04 

ПРНП01 

Демонструвати знання правої теорії, основних 

галузей права, законодавства, що регулює 

основи організації та діяльності судової влади, 

правоохоронних та правозахисних систем 

України, орієнтуватися у системі нормативно-

правових актів щодо організації та діяльності 

судових і правоохоронних органів та 

застосовувати їх на практиці. 

Вміти визначати завдання, основи 

організації та діяльності судової влади, 

правоохоронних та правозахисних систем 

України, формулювати власні думки з шляхів, 

направлень та тенденцій їх розвитку і 

перспективи розширення уявлення про об'єкт і 

предмет судових, правоохоронних та 

правозахисних систем. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

 
поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік 

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

 

 

Застосовувати та демонструвати 

фундаментальні галузеві знання, 

застосовувати знання в практичних ситуаціях 

роботи правника і розв’язувати типові задачі і 

проблеми, що потребують базових правових 

знань. Будувати логічні зв’язки між 

передумовами та наслідками реформування 

правових інститутів, в тому числі органів 

судової влади, правоохоронних органів.  

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНК06 

ПРНК01 

 

 

Формулювати власну логічну й обґрунтовану 

позицію на основі опрацювання джерельної 

бази нормативного та доктринального  

характеру. 

Здійснювати всебічний збір, аналіз, 

обробку різних видів інформації з метою її 

подальшого використання, використовувати 

інформаційні технології і бази даних. 

Вміти аналізувати історію та основні засади 

побудови судоустрою, специфіки організації 

та діяльності судів, посадових обов’язків 

суддів. Демонструвати високий рівень 

розуміння утворення і ліквідації судів, 

вирішення конфліктів судами різних судових 

інстанцій. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНА02 
Здійснювати усну і писемну комунікацію 

Лекції, 
практичні 

поточне 



ПРНП03 

ПРНП02 

 

 

 

 

 

українською та  іноземною мовами з високим 

рівнем логічності та грамотності фахового 

мовлення. Застосовувати набуті знання та 

навички у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки, в 

тому числі стосовно здійснення судово-

правових реформ в Україні та світі. 

Вміти синтезувати норми правових актів, 

що регулюють  організацію та діяльність 

місцевих судів, здійснювати їх аналіз та 

неофіційне тлумачення. Застосовувати знання 

фундаментальних галузей права задля 

розуміння юрисдикційної діяльності місцевих 

загальних судів, суду присяжних, принципу 

спеціалізації у діяльності суддів та вирішення 

конфліктів, що виникають у публічно-правовій 

сфері в судовому та позасудовому порядку. 

Розв’язувати практичні задачі з захисту 

прав та законних інтересів учасників 

правовідносин у судовому та позасудовому 

порядку. 

заняття, 
самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНА03 

 

 

Розуміти та інтерпретувати сучасні тенденції 

застосування основ законодавства про нотаріат 

та адвокатуру. Знати основні нормативно-

правові акти, які регулюють організацію та 

діяльність нотаріату та адвокатури.  

Мати здатність розв’язувати типові задачі і 

проблеми у процесі навчання.  

Володіти методами неофіційного тлумачення, 

аналізу та синтезування норм правових актів, 

що регулюють організацію та юрисдикційну 

діяльність Верховного Суду. 

Вміти бути критичним та самокритичним, 

здатність працювати в команді, в тому числі 

при підготовці до занять з дисципліни «Судові 

та правоохоронні органи» та вирішенні 

поставлених завдань під час практичних 

занять. 

Вміти нести відповідальність за практичне 

застосування професійних  правових знань. 

Демонструвати здатність до подальшого 

навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК04 

ПРНА01 

Демонструвати знання основ правової теорії, 

вітчизняного законодавства у сфері організації 

судової влади, прокуратури, інших 

правоохоронних органів, адвокатури, 

нотаріату. 

Уміти застосовувати головні прийоми 

логіки для вирішення розумових задач з 

планування та організації юридичної роботи, 

розв’язання юридичної справи 

 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК01 Демонструвати та комбінувати знання Лекції, поточне 



ПРНК04 

ПРНК06 

ПРНП03 

 

 

фундаментальних галузей права  у організації 

та діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів, Національної 

школи суддів. Усвідомлювати сервісне 

призначення цих органів, вміти дотримуватися 

балансу публічно-правових і приватно-

правових інтересів при здійсненні професійної 

діяльності ВККС, ВРП, НШСУ. 

практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК05 

ПРНА02 

ПРНП02 

ПРНП03 

 

Вміти оцінювати, аналізувати знання 

щодо основних засад діяльності органів, які 

беруть участь у формуванні суддівського 

корпусу України, синтезувати правові норми, 

методи роботи органів, що приймають участь 

у формуванні суддівського корпусу України. 

Застосовувати міжнародно-правові стандарти, 

адаптувати діяльність органів до 

комунікаційного рівня у вирішенні питань з 

дотриманням законодавства.  

 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНП02 

ПРНП03 

 

 

Вміти аналізувати та оцінювати  знання щодо 

статусу суддів  України, синтезувати правові 

норми, що регулюють статус суддів і його 

складові елементи. Застосовувати міжнародно-

правові стандарти щодо статусу суддів, 

адаптувати діяльність суддів  до 

комунікаційного рівня у вирішенні питань 

з дотриманням законодавства. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК05 

ПРНП02 

ПРНП03 

 

Вміти оцінювати, аналізувати знання 

щодо основних засад державної політики, 

синтезувати правові норми, методи здійснення 

організаційного забезпечення діяльності судів 

системою забезпечення функціонування 

судової влади в Україні та ДСА. Застосовувати 

міжнародно-правові стандарти, адаптувати 

діяльність органів до комунікаційного рівня у 

вирішенні питань з дотриманням 

законодавства.  

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНА03 

 

Розуміти основні засади, методи, специфіку 

діяльності судового самоврядування. 

Демонструвати системні знання у діяльності 

органів суддівського самоврядування, 

здатність діяти на основі розвинутої 

правосвідомості, правового мислення і 

правової культури з дотриманням норм 

професійної етики та антикорупційного 

законодавства, застосовуючи міжнародно-

правові стандарти. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК01 

ПРНП03 

 

Застосовувати знання фундаментальних 

галузей права в практичних ситуаціях 

структури та роботи КСУ. Розуміти як 

вирішуються питання КСУ, демонструючи 

повагу до прав і свобод людини і громадянина. 

Розуміти процедуру застосування міжнародно-

правові стандартів захисту прав свобод 

людини і громадянина у професійній 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 



діяльності КСУ, у тому числі демонструвати 

уміння застосовувати практику Європейського 

суду.  

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНП02 

 

Осмислювати та досягати балансу публічно-

правових інтересів з організації і професійної 

діяльності прокуратури. Аналізувати та 

оцінювати нормативно-правову базу у сфері 

роботи прокуратури. Саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, демонструючи 

високий рівень правової свідомості,  мислення, 

правової культури, професійної етики, 

антикорупційного законодавства у 

прокуратурі. Адаптувати та розуміти 

стилістику комунікацій до рівня юридичної 

грамотності прокурорів, розв’язувати складні 

задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності прокуратури.  

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК05 

ПРНА03 

 

Демонструвати знання з набуття статусу 

прокурора через роботу Кваліфікаційно – 

дисциплінарної комісії прокурорів із 

застосуванням міжнародно-правових 

стандартів захисту прав свобод людини і 

громадянина у професійній діяльності, у тому 

числі практику Європейського суду з прав 

людини. Тлумачити, використовувати та 

застосовувати нормативно-правові акти з 

регулювання взаємодії з іншими органами, 

утворювання органів прокурорського 

самоврядування. Застосовувати етику 

прокурора. Демонструвати та аналізувати 

основні засади державної політики у 

діяльності прокурорських органів та 

посадових обов’язків прокурорів. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА03 

ПРНП03 

 

Вміти обґрунтовувати та встановлювати 

цінності у організації та діяльності 

Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України. Вирішувати та 

усвідомлювати сервісне призначення 

державних органів МВС та Національної 

поліції спрямоване на служіння інтересам 

людини і громадянина. Застосовуючи знання 

інтеграційних процесів виступати у засобах 

масової комунікації з аналітичними оглядами, 

коментарями, прогнозами. до ЄС та 

зарубіжних країн.  

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК05 

ПРНА01 

ПРНА03 

ПРНП03 

 

Вирішувати комплексні дослідницькі задачі у 

сфері організації та функціональної діяльності 

НАБУ; оволодівати принципами, завданнями, 

методами застосування детективами НАБУ; 

Досліджувати участь НАБУ у інтеграційних 

процесах до ЄС та зарубіжних країн. 

Усвідомлювати сервісне призначення НАБУ, 

спрямовувати на служіння інтересам людини і 

громадянина; комбінувати знання про НАБУ 

та проводити їх в національну публічно-

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 



правову практику.  

ПРНП03 

ПРНК04 

 

Вдосконалювати, комбінувати,  демонструвати 

знання про організацію та функції СБУ, 

Військову службу правопорядку у ЗСУ. 

Досліджувати фундаментальні аспекти роботи 

в СБУ та ВСПуЗСУ з балансу публічно-

правових інтересів у здійсненні та 

вдосконаленні професійної діяльності та 

знання, розуміння, творчі здібності. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНА03 

 

Аналізувати та формулювати знання щодо 

системи, структури, функцій та повноважень 

Міністерства юстиції України, пояснювати та 

оцінювати фундаментальні аспекти, 

перспективи удосконалення діяльності 

Мін*юсту. Демонструвати здатність 

реалізовувати та здійснювати захист прав, 

свобод людини і громадянина в 

адміністративному порядку, застосовувати 

міжнародно-правові стандарти у тому числі 

практику Європейського суду з прав людини; 

удосконалювати усвідомлення робітників 

Мін*юсту про сервісне призначення держави, 

її органів та органів місцевого 

самоврядування, демонструючи повагу. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНА03 

 

Вміти аналізувати та формулювати знання 

щодо структури, функцій та повноважень 

нотаріату України, пояснювати та оцінювати 

фундаментальні аспекти, перспективи 

удосконалення діяльності нотаріату. 

Демонструвати здатність реалізовувати та 

здійснювати нотаріальну діяльність, 

захищаючи права, свобода людини і громадян. 

У разі необхідності, застосовувати 

міжнародно-правові стандарти, у тому числі 

практику Європейського суду; 

удосконалювати усвідомлення робітників 

нотаріату про сервісне призначення держави. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНП02 

Демонструвати професійний рівень діяльності 

адвокатури. Демонструвати розуміння 

організації та діяльності адвокатури України, 

здатність адвоката реалізовувати принципи та 

методики надання правової допомоги, діяти на 

основі правового мислення і правової 

культури з дотриманням норм професійної 

етики та антикорупційного законодавства з 

боку адвокатури, захищаючи права, свободи 

людини і громадянина, застосовуючи також  

міжнародно-правові стандарти і практику 

Європейського суду з прав людини. 

Адаптувати стилістику комунікацій адвоката 

до рівня юридичної грамотності адресата. 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 
навчання, 

консультації 
викладача 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

ПРНК05 

ПРНА01 

ПРНП01 

Демонструвати здатність з’ясовувати задачі та 

практичні проблеми у  процесі вивчання 

судових органів, органів правопорядку та 

правозахисних систем зарубіжних країн, 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійне 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 



вивчати та застосовувати методи вивчення 

вказаного, оволодівати принципами, 

завданнями. Застосовувати знання загального 

розвитку судоустрійного законодавства 

держав ЄС. Вміти з’ясовувати та 

застосовувати набуту здатність здійснювати 

міжнародно-правові стандарти захисту прав, 

свобод людини і громадянина в 

адміністративному та судовому порядку в 

США, ФРН, Франції, Великої Британії. 

навчання, 
консультації 

викладача 

заняттях, 

залік,  

екзамен 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

( форманавчання) 

Тема 1. 
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ПОНЯТТЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВІ 

ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

УКРАЇНИ» 

1,8,17,19 

 

Л - 2год. 

ПЗ- 2 год. 

СРЗ – 4 год. 

Тема 2. 
СУДОВА ВЛАДА, ПРАВОСУДДЯ ТА ЇХ 

ДЕМОКРАТИЧНІ ОСНОВИ 
 

2,4,5,6,7,10,11,12,

13,15 

 

Л - 2год. 

ПЗ - 2год. 

СРЗ - 4 год. 

Тема 3. СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОУСТРОЮ 

УКРАЇНИ 
 

3,4,18 
 

Л - 2 год. 

ПЗ - 2 год. 

СРЗ – 4 год. 

Тема 4.  МІСЦЕВІ СУДИ – ПЕРША ЛАНКА 

СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ 
 

2,4,5,6,7,8, 

10,13,15, 16, 

17 
 

  Л –2 год. 

  ПЗ – 2 год 

  СРЗ - 4 год. 

Тема 5. 
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ.  

 
2,4,5,6,7,8,9, 

10,16,17 
 

Л - 2год. 

ПЗ- 2 год 

СРЗ - 4 год. 

Тема 6. 
ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ  СУДИ 2,4,5,6,7,8,9, 

10,16,17 
 

Л –2год. 

ПЗ-2год. 

СРЗ - 4 год. 

Тема 7. 
ВЕРХОВНИЙ СУД 

 
2,4,5,6,7,8,9, 

10,14,1516 
Л – 2год. 

ПЗ- 2год. 

СРЗ - 4 год. 

Тема 8. 
ОРГАНИ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У 

ФОРМУВАННІ СУДДІВСЬКОГО 

КОРПУСУ УКРАЇНИ 

2,4,5,6,7,8,9, 

10,12,13,15,16,17 

Л -1 год. 

ПЗ-1 год. 

СРЗ - 4 год. 

Тема 9. 
СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ   
 

2,4,5,6 ,9, 

10,13,15, 

16,17 

Л -1 год. 

ПЗ- 1год. 

СРЗ – 4 год. 

Тема 10. 
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ. ДЕРЖАВНА 

СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

2,4,6,8,9,10, 

11,12,18 

Л -1 год. 

ПЗ-1 год 

СРЗ –4 год. 

Тема 11. 
СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 2,4,5,6,7,8,9,12,1

5 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год. 

СРЗ – 4год. 

Тема 12 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 2,4,5,6,7,8,9,10,12

,13,15, 
Л -2 год.  

ПЗ -  2 год 



16,17 
СРЗ – 4 год. 

Тема 13 
ПРОКУРАТУРА  УКРАЇНИ  

 2,6,8,9,10,1112,15

,18 

Л -2 год.  

ПЗ-2год 

СРЗ – 6 год. 

Тема 14 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ.  НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 

УКРАЇНИ 

2,4,5,6,7,8,9,10,12

,13,15 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 6 год. 

Тема 15 
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ 

БЮРО УКРАЇНИ 2,6,7,14,15, 

19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4 год. 

Тема 16 
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ 

2,6,7,14,15, 

19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4 год. 

Тема 17 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ПРАВОПОРЯДКУ 

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

2,4,5,6,7,9, 

10,12,13,14,15,19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4год. 

Тема 18 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

2,4,5,10,15, 

16,17,19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4 год. 

Тема 19 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НОТАРІАТУ 

2,4,5,8,10, 

14,15,16,17,19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4год. 

Тема 20 
АДВОКАТУРА УКРАЇНИ  

3,8,11,18 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 6 год. 

Тема 21 
СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 6,7,14,15,16, 

17,19 

Л -1 год.  

ПЗ-1 год 

СРЗ – 4  год. 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

При підготовці до семінарських занять та написанні самостійних робіт, 

письмових завдань тощо, студенти повинні дотримуватись вимог академічної 

доброчесності. 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  60 

 лекційнізаняття, год. 30 

 практичнізаняття, год. 30 

 лабораторнізаняття, год 0 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 90 

 контрольніроботи, год. 0 

 індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 0 

 підготовка до аудиторних занять та контрольнихзаходів, год. 90 

Екзамен + 

Залік + 

http://unba.org.ua/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
http://unba.org.ua/
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-07-25-poryadki-109_5b597b1f8c28b.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-07-25-poryadki-109_5b597b1f8c28b.pdf
http://unba.org.ua/


E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


