
Навчальні плани  2020 року 

ПРАВО

(молодший бакалавр):

Графік навчання :

І курс – з 1 вересня – по  1 травня
ІІ курс – з 1 вересня - по 30 червня 

Назви дисциплін Кредити
1 курс

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін 54
Іноземна мова 5
Основи наукових досліджень 3
Риторика 3
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
Інтернет-технології в юридичній діяльності 3
Державне (конституційне) право зарубіжних країн 5
Історія держави і права зарубіжних країн 5
Історія держави і права України 5
Конституційне право України 7
Римське приватне право 3
Теорія держави і права 4
Курсова робота з курсу Теорія держави і права 1
Юридична деонтологія 3
Фізичне виховання 4
Практична підготовка 6
Виробнича підготовка 5
Університетська освіта 1
Всього за 1 курс 60

2 курс
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін 26
Адміністративне право 4
Кримінальне право 5
Кримінальне процесуальне право 3
Курсова робота з курсу Кримінальне право 1
Судові та правоохоронні органи України 3
Цивільне право 6
Цивільне процесуальне право 3
Курсова робота з курсу Цивільне право 1
Перелік вибіркових навчальних дисциплін 30
Перелік дисциплін загальноуніверситетського 
вибору

17

Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 5
Дисципліна загальноуніверситетського вибору * 4
Дисципліна загальноуніверситетського 
професійного вибору *

3

Перелік дисциплін професійного вибору 13



Адміністративне процесуальне право /Медичне 
право**

Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є система суспільних 
правовідносин, що виникають між органом 
владних повноважень, їх посадовими 
особами, судом, з одного боку, та фізичними 
чи юридичними особами – з іншого, щодо 
визнання, реалізації й захисту прав і законних 
інтересів особи та держави у сфері публічних 
відносин, розгляду й вирішення публічно-
правових спорів у порядку, встановленому 
законодавством України.

/Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є cсистема суспільних відносин 
щодо забезпечення права на охорону здоров’я, 
правове регулювання обігу лікарських засобів, 
надання медичних послуг, публічно-правові 
конфлікти у медичній сфері.

Сімейне право /Спадкове право **
Екологічне право /Трудове право** Предметом вивчення навчальної дисципліни 

є врегульовані нормами екологічного права 
суспільні відносини, які складаються в процесі 
використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища та 
забезпечення екологічної безпеки громадян 
і держави, державного регулювання якості 
навколишнього природного середовища, 
екологічних прав і свобод громадян.

/Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є індивідуальні трудові 
відносини, які виникають між працівником 
та роботодавцем, а також інші відносини, що 
випливають із суто трудових або тісно пов’язані 
з ними, і встановлюють права й обов’язки в 
галузі праці на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власності, 
та відповідальність у разі їх порушення.

Виборче право і виборчі технології /Житлове 
право **

Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є зміст і способи реалізації 
принципів виборчого права та його інститутів, 
кодифікація національного виборчого 
законодавства.

/Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є регулювання суспільних відносин 
у сфері житлового законодавства, практики 
його застосування, а також досягнень науки 
національного житлового права в поєднанні з 
досвідом міжнародно-правового регулювання. 

Практична підготовка 2
Навчальна практика 2
Підсумкова атестація 2
Всього за 2 курс 60


