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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОП, ІСТОРІЮ ЇЇ РОЗРОБЛЕННЯ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

З метою диверсифікації освітніх послуг та задоволення потреб 

регіонального ринку праці з 2012 р. кафедрою правознавства Житомирського 

національного агроекологічного університету здійснюється підготовка 

фахівців з права галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

освітнього рівня «Бакалавр» (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565). 

Протягом шести років підготовки бакалаврів якісно покращився науково-

педагогічний склад кафедри, розширено перелік суб’єктів практичної 

підготовки студентів. Зокрема, укладено договори з стейкхолдерами даної 

освітньої програми: Головним територіальним управлінням юстиції 

Житомирської області, Господарським судом Житомирської області та 

Апеляційним судом Житомирської області та іншими установами. Завдяки 

цьому з’явився розширений перелік місць проходження практики, а через 

потребу в кадровому забезпеченні, вищезазначені органи стали 

потенційними роботодавцями для студентів. 

З огляду на запит випускників спеціальності бакалаврського рівня, 

досвід надання освітніх послуг в галузі підготовки фахівців із права, 

сформовану науково-методичну базу, а також відсутність на регіональному 

рівні можливості для випускників-бакалаврів продовжити освітню 

траєкторію за спеціальністю відповідно до рішення Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 3 травня 2018 р. № 93/2 відкрито 

ліцензію на підготовку студентів за освітньо-професійну програму «Право» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

галузі знань 08 «Право». ЖНАЕУ став першим державним університетом в 

Житомирській області, на базі якого було ліцензовано підготовку магістрів 

спеціальності 081 «Право». Розробка освітньої програми «Право» була 

підтримана Головним територіальним управлінням юстиції в Житомирській 

області. Мовою викладання за ОП є українська.  
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1. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) 

цієї програми? коротке поле  

Цілі освітньої програми полягають у здобутті магістром, з урахуванням 

його особистісного та світоглядного розвитку, поглиблених теоретичних і 

практичних знань, умінь та навичок у галузі юриспруденції публічно-

правового та приватно-правового профілю, достатніх для розв’язування 

складних задач, проблем у професійній діяльності та проведення досліджень, 

здійснення інновацій, а також формування у магістра активної громадської 

позиції щодо державотворчих та правотворчих процесів. 

Унікальність освітньо-професійної програми «Право» полягає у 

комплексному використанні різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, що сприяють ефективному 

набуттю професійних компетентностей та розвитку творчих засад 

особистості майбутнього фахівця-юриста. 

1.2. Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, 

що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО коротке поле 

Цілі освітньої програми «Право» цілком відповідають місії та стратегії 

ЖНАЕУ, зазначеним у «Стратегії розвитку Житомирського національного 

агроекологічного університету». Стратегія розвитку університету передбачає 

реалізацію місії ЖНАЕУ, що полягає у генерації нових знань, інноваційних 

ідей та створенні екологобезпечних технологій; підготовці професіоналів, що 

вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку 

діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та соціальній 

сфері держави. Екстраполяція реалізації місії та стратегії ЖНАЕУ на ОП 

«Право» відображається у формуванні у магістрантів освітньої програми 

здатності генерувати нові поглиблені знання у сфері права, здійснювати  

дослідницько-наукову роботу, на високому рівні розв’язувати практичні 

проблеми у сфері застосування права та надавати свої пропозиції вирішення 

відповідної проблематики.  

ОП є органічною складовою стратегії ЖНАЕУ, що реалізує ключові 

пріоритети імплементації стратегічного бачення розвитку університету як 

сучасного інноваційно-підприємницького університету міжнародного рівня. 

Нині професійна підготовка фахівців із права дозволяє фокусувати увагу на 

таких цінностях, задекларованих у Стратегії розвитку ЖНАЕУ, як залучення 

колективу в усі сфери діяльності університету, формування корпоративної 

культури в контексті забезпечення відкритості і комфортного внутрішнього 

середовища 

[http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf]. 

1.3. 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 коротке поле 

Цілі та програмні результати навчання ОП «Право» визначаються з 

http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf


огляду на запити, пропозиції та візію стейкхолдерів. Так, освітня програма у 

результативній частині формувалась на основі розвитку та поглиблення на 

другому (магістерському) освітньому рівні компетентностей, здобутих 

випускниками спеціальності «Право» на першому (бакалаврському) рівні. З 

огляду на широкий запит здобувачів вищої освіти за ОП «Право» щодо 

забезпечення конкурентоспроможності випускників програми на ринку праці 

розробка та реалізація ОП здійснюється в контексті формування здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

права в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та 

методів юридичної науки. Підготовка фахівців за ОП «Право» передбачає 

освітні компоненти. 

- роботодавці коротке поле 

Формування цілей, ключових компетентностей та результатів навчання 

освітньої програми здійснюється з огляду на інтереси установ-роботодавців. 

Спільноту роботодавців на регіональному рівні репрезентують, зокрема, 

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, 

Житомирський апеляційний суд. Зворотній зв’язок з роботодавцями 

здійснюється в процесі робочих зустрічей на постійній основі, щорічних 

спільних професійних заходів, круглих столів, моніторингу відкритих джерел 

та обговорень під час засідання кафедри правознавства. 

Під час зустрічі з представниками Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області обговорено змістовну частину 

ОП «Право», де працівники юстиції висловили задоволення відповідною 

програмою та бачення перспективи співпраці (протокол №1 від 10.09.2019 р. 

спільного засідання кафедри правознавства Житомирського національного 

агроекологічного університету з представниками Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області). 

При формуванні переліку вибіркових дисциплін враховано позитивний 

відгук Голови Житомирського апеляційного суду та рекомендації 

розширення переліку вибіркових дисциплін за рахунок таких, як «Судовий 

захист трудових прав», «Судовий захист екологічних прав» та «Теорією 

кримінально-правової кваліфікації злочинів» (рецензія-відгук Голови 

Житомирського апеляційного суду). 

- академічна спільнота коротке поле 

Трансфер методичного бачення складових ОП в рамках академічної 

профспільноти здійснюється за рахунок активної участі викладачів та 

студентів програми у наукових, дослідницьких та методичних активностях 

дає змогу обмінюватися інформацією щодо реалізації результатів ОП. Так, в 

рецензії на освітньо-професійну програму «Право» науковцями Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відзначено високий 

рівень ОП. Водночас зазначено, що євро інтеграційні процеси в цілому  

активізували дослідження з питань інформаційної безпеки, реалізації цілей 

сталого розвитку та «зеленої економіки», пріоритетності співробітництва 

України з Європейським Союзом. В цьому контексті актуальними є питання 

щодо моделей конституціоналізму, базових конституційних цінностей та 



конституційних криз у сучасних європейських державах. З огляду на це, 

академічна спільнота Інституту рекомендує включити в програму 

дисципліни, змістом яких будуть охоплені зазначені питання (рецензія 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). Викладачі 

кафедри правознавства ЖНАЕУ на засіданні кафедри обговорили усі 

висловлені пропозиції стейкхолдерів щодо формування цілей та програмних 

результатів навчання ОП. В результаті внесено відповідні доповнення до ОП, 

зокрема розширено вибіркові дисципліни. Побажання магістрантів щодо 

збільшення кількості годин аудиторних занять з іноземної мови планується 

врахувати у наступному навчальному році (протокол засідання кафедри 

правознавства №10 від 12.06.2018 р.).  

1.4. Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати 

навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку 

праці коротке поле 

Житомирський національний агроекологічний університет  – єдиний в 

області національний заклад вищої освіти, який є базовим з підготовки 

магістрів з права. 

Ринок праці в юридичній сфері є дуже вимогливим, адже 

затребуваними є лише юристи-професіонали. Нині тенденціями розвитку 

юридичної освіти є підготовка такого юриста, який би після закінчення 

вищого навчального закладу зміг би якісно здійснювати юридичну практичну 

діяльність. Власне базуючись на зазначених факторах, здійснювався підбір 

обов’язкових та вибіркових дисциплін на другому (магістерському) рівні, 

використовуються такі методи організації і здійснення навчально-

пізнавальної  діяльності  здобувачів, які дозволяють досягнути магістрантам 

усі цілі та програмні результати вказані в ОП, що дозволяє в подальшому 

якісно конкурувати на відповідному ринку праці. Підтвердженням цьому 

слугує затребуваність наших здобувачів на ринку праці за юридичною 

спеціальністю, що підтверджується довідками з місця роботи окремих 

здобувачів. 

У програмних результатах навчання за ОП приділено значну увагу 

підготовки фахівців широкої професійної ерудиції, що володіють 

компетенціями в усіх галузях права.   

1.5. Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та 

регіональний контекст коротке поле 

Формування цілей та програмних результатів навчання об’єктивно 

передбачає врахування галузевого та регіонального контекстів з огляду на 

включеність у процес розробки освітньої програми широкого кола 

стейкхолдерів, переважно регіонального рівня. Галузевий контекст навчання 

ОП відображається повною мірою у практичній підготовці фахівців з права, 

результати навчання яких є релевантними реальним умовам їх подальшої 

праці.  

Врахування регіонального та галузевого контексту інтегрально  

враховано у таких програмних результатах навчання, як здатність 



застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми права в 

практичній діяльності, забезпечувати реалізацію Конституції та законів 

України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, 

права юридичних осіб, об’єднань громадян тощо та здатність захищати їх 

права та законні інтереси.   

Оволодіння магістрантом зазначеними в ОП програмними 

результатами навчання забезпечує йому досягнення високого професійного 

рівня у галузі «Право» та дозволяє йому ефективно конкурувати на ринку 

праці. 

1.6. Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано досвід 

аналогічних вітчизняних та іноземних програм коротке поле  

Аналіз викладачами кафедри правознавства ЖНАЕУ цілей та 

програмних результатів навчання ОП «Право» Національного університету 

«Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого», Національного 

університету «Одеська юридична академія», Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка дозволив відзначити значною мірою спільні методичні та 

змістовні підходи до формування базових компонентів освітньої програми, 

при цьому було взято до уваги структуру ОП, окремі обов’язкові та вибіркові 

дисципліни. В результат моніторингу освітніх програм провідних 

вітчизняних ЗВО сформовано збалансований перелік освітніх компонентів за 

циклами загальної, професійної та практичної підготовки.  

1.7. Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти 

результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності) довге 

поле  

Стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем наразі 

відсутній. 

 

1.8. 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? довге поле  

Програмні результати навчання за ОП з огляду на відсутність наразі  

стандарту вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти 

визначаються відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій:  

– рівень освіти – другий (магістерський);  

– рівень Національної рамки кваліфікацій – восьмий;  

– компетентності особи – здатність особи розв’язувати складні задачі і 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП «Право» 

(таблиця 3 додатку до звіту про самооцінювання ОП) відповідає вимогам 



Національної рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за такими дескрипторами: 

Таким чином, ОП «Право» відповідає основним вимогам, які визначені 

в Національній рамці кваліфікації. 

 

  



2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

2.1. Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?  90 кредитів 

2.2. 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)?  

90 кредитів 

2.3. Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?  
33 кредити 

 

2.4. Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області 

заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма 

є міждисциплінарною)? довге поле  

Структура ОП містить обов’язкові; вибіркові компоненти; цикл 

практичної підготовки; атестація. Освітні компоненти становлять 

взаємопов’язану систему навчальних дисциплін загального та професійного 

(правничого) циклу, практик (науково-педагогічної, виробничої та 

переддипломної за спеціальністю), що логічно розділені на 3 семестри та 

завершуються атестацією здобувачів у формі захисту випускної 

кваліфікаційної роботи» із фокусуванням на набутті теоретичних, 

методологічних та практичних правових знань. Зміст освітніх компонентів 

ОП відповідає загальнонауковим та спеціальним методам пізнання правової 

дійсності, методикам науково-дослідницької роботи. 

Теоретичний зміст освітніх компонентів ОП відповідає предметній 

сфері спеціальності 081 «Право» та спрямований на формування системи 

знань з іноземної мови, філософії науки, методології правових досліджень, 

актуальних проблем теорії права, муніципального права, кримінального 

процесу, земельно-правового процесу, юридичного тлумачення, 

прецедентного права Європейського суду з прав людини.  

Зміст освітніх компонентів ОП відповідає загальнонауковим та 

спеціальним методам пізнання правової дійсності, методикам науково-

дослідницької роботи. Окремі освітні компоненти ОП передбачають 

використання під час аудиторного та самостійного навчання сучасного 

інформаційно-комунікативного обладнання, зокрема мережних та мобільних 

технологій, інформаційних ресурсів. До прикладу, активне використання 

системи дистанційного навчання ЖНАЕУ (Moodle), мережі Internеt з метою 

наукового пошуку та роботи з нормативно-правовими базами, використання 

можливостей онлайн-сервісу Google форми для тестування студентів.  

2.5. Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість 

формування індивідуальної освітньої траєкторії? коротке поле  

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії 

передбачено Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 

(нова редакція від 27.03.2019 року), затвердженим рішенням вченої ради 

університету від 27.03.2019 р. протокол № 8.; Положенням про формування 



навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ, затвердженим 

рішенням вченої ради ЖНАЕУ від 30.03.2016 р., протокол № 7; Положенням 

про студентське самоврядування в ЖНАЕУ, затвердженим конференцією 

студентів університету від 04.04.2017 р., протокол №1. 

Зокрема, зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються відповідно до пропозицій 

роботодавців та вибору студентів, концепції підготовки фахівців з метою 

задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти, ефективного 

використання можливостей університету. 

Студенти можуть самостійно обирати для себе місце проходження 

практики і пропонувати його для використання за умови укладення 

відповідної угоди. Враховуються побажання студентів при формуванні тем 

випускових кваліфікаційних робіт. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право 

на вибір навчальних дисциплін? довге поле  

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 

регламентується Положенням про формування навчальних дисциплін 

вільного вибору студентами Житомирського національного агроекологічного 

універитету 

[http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscup

lin.pdf]. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ. 

Перелік вибіркових дисциплін в робочому навчальному плані має 

містити більшу кількість кредитів навчальних дисциплін, хоча б на 1/3 від 

тих, що становлять 25 % і більше вільного вибору студентів від загальної 

кількості кредитів ЄКТС. Обсяг дисципліни вільного вибору студента 

становить не менше 3 кредитів ЄКТС (90 год).  

Вивчення дисциплін за вибором студента другого (магістерського) 

рівня вищої освіти розпочинається з І семестру. Мінімальна чисельність 

здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не менше 15 

осіб. Пропозиції щодо змін до варіативної частини робочого навчального 

плану на наступний рік формується на випускових кафедрах з урахуванням 

пропозицій гарантів освітніх програм, студентського самоврядування, 

роботодавців і державних установ.  

З метою підготовки організації освітнього процесу декани факультетів 

спільно із завідувачами випускових кафедр знайомлять здобувачів з 

переліком вибіркових дисциплін або їх сукупностей за відповідними 

спеціалізаціями, освітніми або робочими програмами в такі терміни: квітень 

– про дисципліни непарного семестру, жовтень – про дисципліни парного 

семестру.  

Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін наказом 

ректора університету (за поданням деканів факультетів) на факультетах 

створюються робочі групи (за головуванням гарантів освітніх програм).  

На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи формують 

перелік вибіркових дисциплін (спеціалізацій) та подають їх для розгляду на 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf


засідання випускових кафедр та погодження у науково-методичної комісії 

університету. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

першого семестру навчання ці роботи виконуються в процесі фахових 

випробувань відповідно до 1 вересня. Переліки вибіркових дисциплін 

(спеціалізацій) для певної спеціальності повинні узгоджуватися із 

компетентностями фахівців та їх доповнювати а також забезпечувати 

можливість студентів одержувати спорідненні компетентності інших 

спеціальностей.  

Комплекс вибіркових дисциплін (спеціалізацій) для вибору студентів і 

формування в майбутньому навчальних планів затверджується на науково-

методичній комісії університету. За результатами вивчення Переліку 

вибіркових дисциплін (спеціалізацій) здобувачі, що навчаються на першому 

курсі подають заяву на ім’я декана факультету про обрані ними дисципліни. 

Перелік обраних здобувачами дисциплін визначається відповідним 

розпорядженням декана. 

2.6. Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають 

практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути 

компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності коротке 

поле 

Практика є обов’язковим компонентом ОП і має на меті набуття 

студентом особистісних, соціальних і професійних компетентностей. Зміст 

практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною програмою: 

педагогічна практика; виробнича та переддипломна практика за 

спеціальністю 081 «Право». Цикл практичної підготовки забезпечує такі 

компетентності: здатність здійснювати педагогічні функції; здатність діяти з 

соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю, здатність 

застосовувати правові знання та вміння на практиці, аналізувати норми чинного 

законодавства та матеріали судової практики; здатність контролювати 

законність вчинюваних юридично значущих дій, навички консультування з 

правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо конфіденційної інформації. 

Базами практичної підготовки студентів є: Головне територіальне 

управління юстиції в Житомирській області, Господарський суд 

Житомирської області, Житомирський апеляційний суд, Житомирський 

окружний адміністративний суд, Територіальне управління державної 

судової адміністрації України в Житомирській області, Житомирський 

місцевий центр з БВПД. Студенти можуть самостійно обирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання за умови 

укладення відповідної угоди. Кращі студенти під час проходження 

виробничої практики отримали пропозицію працевлаштування за фахом.  



2.7. Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття 

здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж 

періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 

коротке поле 

Соціальні навички (softskills) є невід’ємною складовою результатів 

навчання за освітньою програмою, що дозволяє студентам впродовж періоду 

навчання сформувати загальні компетентностями (ЗК1–ЗК11) освітньої 

програми і забезпечуються програмними результатами навчання (РН25–

РН35). 

Набуттю соціальних навичок (softskills) сприяє зміст таких освітніх 

компонентів ОП, як: науково-педагогічна практика (здатність ефективно 

формувати комунікаційні стратегії при викладанні юридичних дисциплін, 

бути наставником для молодших колег), виробнича та переддипломна 

практики (формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно інших людей, здатність до самокерування та саморегуляції), 

«Юридичне тлумачення», «Публічне управління та адміністрування» 

(групова співпраця, здатність взаємодіяти з представниками інших професій, 

приймати обґрунтовані рішення) тощо. Крім того, набуттю softskills сприяє 

залучення студентів до консультування в «Юридичній клініці ЖНАЕУ», 

активна участь в студентському самоврядуванні, проектах Головного 

територіального управління юстиції в Житомирській області, зокрема 

Координаційній Раді молодих юристів, а також періодичні зустрічі з 

фахівцями-практиками тощо. Такі активності сприяють швидкій адаптації 

студента у професійній діяльності та дозволяють йому конкурувати на ринку 

праці. 

2.8. Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного 

професійного стандарту? коротке поле 
З огляду на відсутність професійного стандарту зміст ОП орієнтований 

на набуття тих компетентностей, які є основою кваліфікацій таких професій 

за Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: 

2421.2 – адвокат; 2429 – юрисконсульт; 2421.2 – юрист; 2421.2 – юрист-

міжнародник.  

Крім того, враховано також окремі вимоги до професії юрисконсульта 

та начальника юридичного відділу, встановлені у Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 року. Зокрема, 

йдеться про такі вимоги, як додержання законності; захист прав, свобод та 

інтересів людини; розробка проектів правових актів та контроль за їх 

відповідністю вимогам чинного законодавства; підготовка висновків з 

правових питань; надання правової допомоги тощо. 

Крім того, здійснювався аналіз вимог до компетентностей та 

професійних знань у конкурсних оголошеннях на заміщення вакантних посад 

в Головному територіальному управлінні юстиції в Житомирській області, 

судах м. Житомир. 

 



2.9. Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу 

окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним 

навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 

роботою)? коротке поле 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

ЖНАЕУ, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується індивідуальним навчальним планом і становить: для денної 

форми навчання 60-65 % загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми 

навчання – 90-92 %від загального обсягу часу. Тижневе навчальне 

(аудиторне) навантаження для студента денної форми навчання становить не 

більше 18 годин на тиждень. Зміст самостійної роботи студента над 

конкретною навчальною дисципліною визначається робочою програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

Така структура відображає практичне спрямування ОП та 

індивідуалізацію освітньої траєкторії. 

2.10. 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 коротке поле 

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти наразі 

за ОП не здійснюється. 

Водночас в серпні 2019 р. між  університетом та Головним 

територіальним управлінням юстиції у Житомирській області, 

Житомирським апеляційним судом, Господарським судом Житомирської 

області було укладено меморандуми щодо спільної реалізації проекту 

«Впровадження дуальної освіти у закладах вищої освіти».  

Метою підписання меморандумів є закріплення положень співпраці для 

спільної і узгодженої реалізації проекту «Впровадження дуальної освіти у 

ЗВО», сутність якого полягає в підвищенні рівня готовності випускників до 

самостійної професійної діяльності на перших робочих місцях, поєднанні 

отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи, а також для 

організації ефективного співробітництва в сфері розвитку освіти на засадах 

об’єднання можливостей. Положення меморандумів передбачають: 

підтримання ділових контактів та вживання заходів для забезпечення 

ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяння розвитку інших форм 

співробітництва; проведення робочих зустрічей; обмін наявною у 

інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес; надання взаємної 

допомоги в організації та проведенні різноманітних заходів: семінарів, 

круглих столів, ділових зустрічей, конференцій, громадських слухань тощо. 

  



3. ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВНАВЧАННЯ 

3.1. Наведіть посилання на веб-

сторінку, яка містить інформацію про 

правила прийому на навчання та 

вимоги до вступників ОП 

http://znau.edu.ua/m-

vstupnuku/pravila-prijomu 

3.2. Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до 

вступників ураховують особливості ОП? коротке поле 

Особливості ОП враховані у Правилах прийому на навчання до 

ЖНАЕУ (нова редакція), що затверджена вченою радою університету 19 

червня 2019 року протокол № 11 в розділі IV п. 3; розділі V п. 4, 6, 7, 8; 

розділі VI п. 2, 6, 7,9, 12; розділі VIIп. 1, 4, 7, 15; розділі IX п. 3, 6. 

Вступ для здобуття ступеня вищої освіти магістра за ОП «Право» 

здійснюється на основі результатів єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Для конкурсного відбору 

осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, 

зараховуються: результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у 

формі тесту з іноземної мови; результати єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної 

навчальної правничої компетентності. Зміст вступних випробувань 

відповідають рівню початкових компетентностей. Мінімальна кількість 

(сума) тестових балів зовнішнього незалежного оцінювання, отримання 

яких надає абітурієнту право участі в конкурсному відборі при вступі на 

навчання до закладу вищої освіти України визначається Українським 

центром оцінювання якості освіти. 

3.3. Яким документом ЗВО регулюється питання визнання 

результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином 

забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 

коротке поле 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 

освіти, зокрема під час академічної мобільності, регулюється Правилами 

прийому на навчання до ЖНАЕУ, Положенням про порядок реалізації права 

на академічну мобільність учасників освітнього процесу Житомирського 

національного агроекологічного університету, ОП.  

В ОП зазначено, що національна кредитна мобільність передбачає 

можливість навчання та проведення досліджень в університетах та наукових 

установах України. Міжнародна кредитна мобільність відповідає можливості 

навчання та проведення досліджень в міжнародних університетах та 

наукових установах, а також можливості для іноземних здобувачів вищої 

освіти здобувати вищу освіту на підставах визначених законодавством 

України та угодами про міжнародну академічну мобільність. 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu


Всі документи ЖНАЕУ, що регулюють питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО, розміщено на офіційному сайті ЖНАЕУ 

та знаходяться у відкритому доступі. 

Усі документи ЖНАЕУ, що регулюють питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО, розміщено на офіційному сайті ЖНАЕУ.  

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування 

вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)? коротке поле 

Відзначимо, що до вступників із інших ЗВО застосовуються загальні 

правила прийому до ЖНАЕУ. 

1. Правилами прийому на навчання до ЖНАЕУ встановлено, що 

особи, які здобули ступень вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), мають право брати участь у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня магістра за ОП «Право» у вищих навчальних закладах 

України за результатами єдиного фахового вступного випробування за 

умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у 

вищому навчальному закладі. Програма додаткового вступного 

випробування розроблена університетом та затверджена вченою радою 

університету. Випробування передбачає тестування з дисципліни «Основи 

права», здійснюється з метою оцінки рівня теоретичних знань абітурієнтів, 

їх відповідність вимогам освітньої характеристики спеціальності 

081 «Право» та відповідність рівню початкових компетентностей.  

Так, для здобуття ступеня вищої освіти магістра у ЖНАЕУ за ОП 

«Право» у 2018 році вступило 40 студентів, 16 з яких отримали диплом 

бакалавра в іншому навчальному закладі або на іншій спеціальності 

ЖНАЕУ. У 2019 році – вступило 28 студентів, 11 з яких мають освітній 

ступень «Бакалавр» за іншою спеціальністю або навчалися в інших 

навчальних закладах України.  

3.4. Яким документом ЗВО регулюється питання визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином 

забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 

коротке поле 

Неформальна освіта здобувається за освітніми програмами, що не 

передбачають присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій 

за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або 

присудженням часткових освітніх кваліфікацій.  

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України на 

другий (магістерський) рівень освіти визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті, наразі не передбачено. 

 

Практика застосування вказаних правил на ОП відсутня. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


4. НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮПРОГРАМОЮ 

 

4.1. Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і 

викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів 

навчання? Наведіть посилання на відповідні документи коротке поле 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

ЖНАЕУ та відповідно до ОП «Право викладання в межах окремих освітніх 

компонентів проводиться у вигляді лекцій, практичних занять із 

розв’язування ситуацій, індивідуальних занять, консультацій, виконання 

дослідницьких завдань, підготовка та захист курсових робіт і випускної 

кваліфікаційної роботи, а також проходження науково-педагогічної, 

виробничої та переддипломної практики. 

Як приклад, досягненню такого програмного результату навчання, як 

складання проектів процесуальних та інших документів в межах освітнього 

компоненту «Актуальні проблеми кримінального процесу» сприяють 

проведення інтерактивних практичних занять, в межах яких модулюються 

практичні ситуації та у постійній взаємодії науково-педагогічного працівника 

і здобувача, в результаті такої взаємодії студенти набувають навички 

складання проектів протоколів проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

та інших документів. Окрім практичного заняття, самостійна робота та 

виконання дослідницького завдання здобувачем також сприяють досягненню 

вказаного програмного результату навчання.  

Результати навчання, на основі яких формуються вимоги до змісту 

навчальних дисциплін тісно пов’язані з відповідними компетентностями та 

випливають із них. Матриця відповідності програмних результатів навчання, 

представлена у вигляді таблиці 3 додатків до звіту про само оцінювання ОП, 

є відображення структурно-логічних зав’язків між методами навчання та 

певними результатами навчання. 

4.2. 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? коротке поле 

Відповідно до ОП «Право» система методів навчання базується на 

принципах цілеспрямованості та студентоцентризму. Їх закріплення в ОП, а 

також Положенні про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ, сприяє 

досягненню розуміння останніх здобувачами вищої освіти. Зокрема, в 

наведених вище документах міститься інформація щодо конкретних методів 

навчання і викладання, які можуть бути вільно обрані науково-педагогічними 

працівниками в межах окремого освітнього компоненту, і які найбільше 

сприяють, досягненню програмних результатів навчання. 

Враховуючи вимоги студентоцентрованого підходу, в робочих 

програмах освітніх компонентів науково-педагогічні працівники наводять 

орієнтовні переліки тем індивідуальних дослідницьких робіт здобувачів, 

заохочують до виконання дослідницьких завдань за самостійно обраною 

тематикою, надають можливість здобувачам обрати тему курсової та 



кваліфікаційної роботи. 

Слід також звернути увагу на можливість вільного вибору здобувачами 

вибіркових компонентів ОП, які формуються відповідно до Положення про 

формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ. 

Відповідно до результатів проведеного опитування серед здобувачів 

вищої освіти щодо визначення рівня їхньої задоволеності методами навчання 

і викладання, які використовуються науково-педагогічними працівниками, 

більшість здобувачів (89,5%) дали відповідь, яка визначає максимальний 

рівень задоволення. 

4.3. Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність 

методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи 

коротке поле 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

ЖНАЕУ, затвердженого рішенням вченої ради університету від 

27.03.2019 року, освітній процес в ЗВО – це інтелектуальна, творча діяльність 

у сфері вищої освіти і науки, що проводиться через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання з знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 

які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.  

У ЖНАЕУ не обмежується академічна свобода здобувачів вищої освіти 

під час навчального процесу. Зокрема, ОП передбачає можливість вільного 

вибору окремих дисциплін, тем курсових, кваліфікаційних робіт та місця 

проходження практик. Окрім цього, науково-педагогічні працівники 

заохочують свободу і право кожного здобувача вищої освіти ставити будь-які 

питання під час лекцій, практичних занять та отримувати на них роз’яснення 

у разі потреби (100% опитаних здобувачів), вільно обирати теми доповідей та 

презентацій. Одним із прикладів реалізації принципу академічної свободи в 

межах освітнього процесу на ОП є підготовка спільних фахових публікацій з 

окремими здобувачами вищої освіти на запропоновану ними тематику, яка 

викликає у них науковий чи практичний інтерес (Бондарчук Н.В., Сторожук 

К.І. Дискреційні повноваження в контексті реалізації земельних 

правовідносин в Україні. Порівняльне аналітичне право: електронне фахове 

видання. 2019. № 3. С. 115-1117). 

4.4. 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 коротке поле 

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін у ЖНАЕУ вся інформація щодо цілей, змісту та 

очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 

окремих освітніх компонентів, відображається у робочих програмах. 

Викладач до початку навчального року (семестру) подає на кафедру робочу 

програму. Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін доступні 

здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний 

семестр (навчальний рік). 



Здобувачам вищої освіти забезпечується вільний доступ до робочих 

програм та іншого навчально-методичного забезпечення через електронний 

ресурс – у навчальному середовищі Moodle та на випускній кафедрі. В 

системі Moodle для кожного науково-педагогічного працівника кафедри 

створена його власна сторінка під відомим лише йому логіном і паролем, на 

якій він може розмістити все навчально-методичне забезпечення. Вхід до 

цього ресурсу надається також і здобувачам вищої освіти, які можуть вільно 

ознайомлюватися з темами лекцій, практичних занять, дослідницьких робіт 

тощо. 

Така форма інформування здобувачів вищої освіти була обрана з 

урахуванням сучасного стану розвитку інформаційних систем, вільного 

доступу кожного до мережі Інтернет, що значно підвищує рівень мобільності 

здобувача, у тому числі, який навчається за індивідуальним графіком чи з 

об’єктивних причин був відсутній під час лекції, або практичного заняття. 

4.5. Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і 

досліджень під час реалізації ОП довге поле 

Відповідно до ОП виконання дослідницьких завдань є одним із методів 

навчання. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у 

ЖНАЕУ, затвердженого рішенням вченої ради університету від 

27.03.2019 року, Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ, 

затвердженого протоколом вченої ради університету № 8 від 28.03.2019 року, 

формами виконання дослідницьких завдань є курсова робота, кваліфікаційні 

роботи, теми яких розробляються з урахування професійних інтересів 

науково-педагогічного складу кафедри, а також рекомендацій роботодавців і 

студентів. 

Окрім цього здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації наукових 

тем кафедр та/або індивідуальних тем досліджень викладачів під час 

освітнього процесу шляхом написання колективних наукових фахових статей 

та спільних тез доповідей на конференціях, що засвідчують збірники фахових 

видань та тез доповідей за результатами проведених конференцій, які 

зберігаються на випускній кафедрі. 

Конкретні індивідуальні та колективні наукові досягнення 

використовуються в освітньому процесі та позанавчальній діяльності на ОП, 

а саме: серед вибіркових дисциплін здобувачам вищої освіти запропоновано 

навчальну дисципліну «Юридична відповідальність за порушення 

природоресурсного законодавства України», навчально-методичне 

забезпечення якої базується як на індивідуальних (наукові фахові статті, тези 

доповідей), так і колективних (монографія) наукових досягненнях кафедри.   

До того ж, здобувачі вищої освіти залучаються до роботи в Юридичній 

клініці, яка утворена та функціонує в закладі вищої освіти з 2018 року на 

підставі Положення про Юридичну клініку ЖНАЕУ, затвердженого 

протоколом засідання вченої ради ЖНАЕУ  № 1 від 29.08.2018 року. Згідно 

вказаного вище положення Юридична клініка була створена як база для 

практичного навчання та проведення навчальної практики студентів. За рік 

функціонування Юридичної клініки було надано 41 консультацію з 



юридичних питань, підготовлено 7 правових несудових документів, 4 

процесуально-правових документа, а також надано інформацію щодо 

правової допомоги. Окрім цього, слід відзначити роботу Юридичної клініки 

також у сфері правової просвіти, зокрема, започатковану в рамках клініки на 

постійній основі серію публічних виступів та інтерактивних занять.  

4.6. Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким 

чином викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі 

наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі довге поле 

Зміст окремих освітніх компонентів визначається робочою програмою. 

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін у ЖНАЕУ, робочі програми мають щорічно 

оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів вищої освіти 

та інших стейкхолдерів побажань й зауважень.  

Власне перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів на ОП 

здійснюється науково-педагогічними працівниками періодично в залежності 

від наявності, а також необхідності врахування сучасних наукових досягнень 

і сучасних практик у відповідній галузі. Цьому сприяють насамперед 

міжнародні стажування. Зокрема, Німко О.Б., доцент кафедри правознавства 

ЖНАЕУ, проходила закордонне наукове стажування за Програмою 

дослідницького стажування CEU/HESP Research Excellence Fellowship 

program у Центрально-Європейському університеті (CEU), Будапешт, 

Угорщина; Ляшенко Р.Д. брала участь у Літній школі з конституційного 

права, що проводилася за підтримки ОБСЄ, де обговорювалися новітні 

методики викладання конституційного права.  

Дієвим механізмом оновлення змісту освітніх компонентів є взаємні 

відвідування лекційних та практичних занять науково-педагогічними 

працівниками, які за результатами останніх можуть пропонувати зміни до 

змісту освітніх компонентів. Викладання окремих освітніх компонентів на 

ОП (актуальні проблеми кримінального процесу) здійснюється декількома 

науково-педагогічними працівниками, які з урахуванням власних наукових 

поглядів та наявними сучасними практиками, можуть вносити пропозиції 

щодо оновлення змісту освітніх компонентів та ініціювати процедуру їх 

перегляду на засіданні кафедри. 

На оновлення змісту освітніх компонентів впливають результати 

проведених науково-практичних конференцій, під час яких визначаються 

відповідні сучасні практики та наукові досягнення, які слід використовувати 

у навчанні. Так, починаючи з 2013 року в університеті щорічно проводиться 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови 

правової держави в Україні та світі», до участі в якій долучаються науковці 

не лише з України, але й Республіки Білорусь, Польщі, Молдови, Угорщини, 

Туреччини. Саме в рамках проведення подібних наукових заходів науково-

педагогічні працівники мають змогу ознайомлюватися із сучасними 

практиками та науковими досягненнями у відповідних галузях, які можуть 

бути використані у навчальному процесі. 



Так, в результаті проведеного моніторингу інтернет-ресурсів, оновлено 

зміст такого освітнього компонента, як «Теорія і практика цивільного 

судочинства», а саме: доповнено посиланнями в методичних рекомендаціях 

на виступи експертів у відповідній галузі права, на судові засідання, що 

відповідають тематиці практичного заняття. Окрім цього, одне з лекційних 

занять проводилося за участю спеціаліста з обласного управління юстиції за 

проблематикою звернень до Європейського Суду, що дало змогу наочно 

продемонструвати процедуру реалізації такого звернення. 

4.7. Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові 

дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності 

ЗВО коротке поле 

Право на академічну мобільність в ЖНАЕУ передбачено Положенням 

про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 

процесу ЖНАЕУ, затвердженого протоколом засідання вченої ради № 1 від 

31.08.2015 року (http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/.pdf), може 

бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в 

галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про 

співробітництво а також з власної ініціативи на основі договорів, 

індивідуальних запрошень та інших механізмів. Основними видами 

мобільності є: ступенева та кредитна мобільність. Положенням передбачено 

можливість подвійного дипломування.   

Відповідно до ОП міжнародна кредитна мобільність передбачає 

можливість навчання та проведення досліджень в міжнародних університетах 

та наукових установах на підставі індивідуальних угод про академічну 

мобільність. Окрім цього, надається можливість іноземним здобувачам вищої 

освіти здобувати вищу освіту на підставах визначених законодавством 

України та угодами про міжнародну академічну мобільність.  

Для здобувачів вищої освіти на науково-педагогічних працівників 

забезпечений доступ до таких міжнародних інформаційних ресурсів та баз 

даних як Web of Science та Scopus. Окрім забезпечення доступу до останніх, 

заклад вищої освіти забезпечує і фінансування публікації в них.  

 

  

http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/.pdf


5. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

5.1. Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах 

навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення 

програмних результатів навчання? довге поле 

Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОП, що дозволяють 

перевірити досягнення програмних результатів навчання включають 

поточний, модульний, підсумковий, відстрочений контроль, звіти про 

проходження практики та захисти практики. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка оволодіння 

навчальним матеріалом та рівня підготовленості студентів до виконання 

конкретної роботи, що досягається шляхом самостійної роботи (підготовки 

до аудиторних занять; виконання індивідуальних завдань; написання тез-

доповідей; участь у наукових і науково-практичних конференціях, конкурсах 

тощо).  

Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно 

завершеної частини програми навчальної дисципліни.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершених 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

студентів. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

або заліку з навчальних дисциплін в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені 

навчальним планом. Семестровий екзамен – це форма підсумкового 

контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з 

окремої навчальної дисципліни за семестр. Семестровий залік – це форма 

підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом 

навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним 

певних видів робіт на практичних заняттях. За рішенням кафедри екзамени 

проводяться в усній, письмовій, тестовій формах тощо. 

Форма проведення поточного, модульного та підсумкового контролю і 

система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Відстрочений контроль проводиться вибірково через деякий час після 

вивчення навчальної дисципліни (або окремого модуля) з метою зовнішнього 

чи внутрішнього контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань 

студентами. Одним із видів контролю є ректорський контроль, який 

проводиться у вигляді ректорських контрольних робіт. За підсумками 

ректорського контролю оцінюється залишковий рівень знань студентів з 

навчальної дисципліни (або окремого модуля), рівень їх пізнавальної 

діяльності, самостійності й активності, формуються висновки щодо якості 



викладання навчальних дисциплін, необхідності внесення змін до робочих 

программ дисциплін.  

Практика є обов'язковим компонентом підготовки фахівців певного 

освітнього ступеня. Захист практики перевіряє оволодіння студентами 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

5.2. Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм 

контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти? коротке поле 

Поточний контроль здійснюють у формах опитувань та/або перевірки 

результатів виконання здобувачами вищої освіти окремих видів 

індивідуальних завдань, виступах на практичних заняттях, виконання тестів, 

перевірки уміння публічно чи письмово подавати певний матеріал 

(презентація) тощо. 

Підсумковий (семестровий) контроль проводять у формах 

семестрового екзамену чи заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного в робочій програмі і в терміни, 

встановлені в навчальному плані. 

Інформація про контрольні заходи оцінювання та критерії оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти чітко висвітлена у робочій 

програмі з конкретної навчальної дисципліни у вигляді таблиць з розподілу 

балів за всі форми контролю. Доступ до робочих програм здобувачам вищої 

освіти забезпечується (на початку навчання) через надання паролів для входу 

в Освітній портал ЖНАЕУ (Moodle), де завантажені робочі програми 

навчальних дисциплін. 

5.3. Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних 

заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? 

коротке поле 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

доводяться до здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної 

дисципліни викладачем. Студентам надаються паролі для входу в Освітній 

портал ЖНАЕУ (Moodle), де завантажені робочі програми навчальних 

дисциплін. Крім того, в усній формі визначаються основні вимоги до 

підготовки здобувачів вищої освіти, контрольні заходи та систему 

оцінювання. Система збору інформації щодо чіткості та зрозумілості 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень передбачає встановлення рівня 

поінформованості здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної 

дисципліни і проміжної перевірки шляхом усного опитування або 

анкетування. 

У разі недостатньої поінформованості здобувачів вищої освіти 

проводяться додаткові роз’яснення викладачами й кураторами груп та 

вносяться додаткові корективи у робочі програми навчальних дисциплін. 



5.4. Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти 

відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)? коротке 

поле 

За відсутності стандарту, атестація здійснюється на основі Положення 

про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ. 

Атестація проводиться екзаменаційною комісією після завершення 

теоретичного та практичного навчання на певному рівні вищої освіти. На 

підставі рішення екзаменаційної комісії особі, яка успішно виконала освітню 

програму на певному рівні вищої освіти, видається диплом державного 

зразка про здобуття відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння 

відповідної кваліфікації. 

Атестація здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи. 

Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Програма, методика та 

порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання 

розробляються випусковою кафедрою. Кваліфікаційна робота є однією з 

форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння застосовувати їх 

для розв’язання конкретних наукових та/або практичних завдань. Вона 

формується за сукупністю наукових публікацій здобувача вищої освіти за 

темою дослідження. У кваліфікаційній роботі не допускається академічного 

плагіату, фальсифікації та списування. Наукові публікації і кваліфікаційна 

робота здобувачів вищої освіти підлягають розміщенню в інституційному 

репозитарії університету. Теми кваліфікаційних робіт розробляє випускова 

кафедра з урахуванням: вимог освітньої програми підготовки фахівців; 

пропозицій стейкхолдерів та здобувачів освітнього ступеня тощо. 

5.5. Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення 

контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для 

учасників освітнього процесу? коротке поле 
Процедура проведення контрольних заходів здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії в університеті, Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ та 

Методичними рекомендаціями до написання випускної кваліфікаційної 

роботи для ОС Магістр спеціальності 081 «Право». 

Всі документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті 

ЖНАЕУ у розділі «Публічна інформація» [http://znau.edu.ua/m-universitet/m-

publichna-informatsiya]. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність 

екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 

процедур на ОП коротке поле 

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів освітньої програми 

«Право» забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 

прописаної в «Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти» (наказ ЖНАЕУ від 29.12.2016 р. № 6), згідно якого, відповідальність 

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya


за організацію і проведення сесійного контролю знань здобувачів вищої 

освіти несе декан агрономічного факультету. Контроль за організацією та 

проведенням контролю знань здобувачів вищої освіти здійснюють у порядку, 

який визначає ректор Університету. 

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини членів комісії. Захист 

кваліфікаційних робіт проводиться в університеті. Результати захисту 

кваліфікаційної роботи оцінюються за стобальною шкалою, шкалою ECTS та 

національною шкалою. Рішення про оцінювання рівня підготовки здобувачів 

освітнього ступеня, а також про присвоєння їм кваліфікації та видачу 

документів про вищу освіту державного зразка, приймається екзаменаційною 

комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій 

кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є вирішальним. 

Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОП не 

застосовувалося, так як конфліктів не виникало. 

5.6. Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок 

повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади 

застосування відповідних правил на ОП коротке поле 
Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів 

у ЖНАЕУ регламентується «Положенням про організацію освітнього 

процесу у ЖНАЕУ»  

Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється 

ліквідувати академзаборгованість. Повтор не складання заліків та екзаменів 

допускається не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення 

підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, 

яка створюється деканом факультету. Результат складання заліків та 

екзаменів перед комісією є остаточним. Якщо студент не з’явився на 

підсумковий контроль без поважних причин це вважається спробою здачі 

заліку або екзамену. Студенти, які не ліквідували академзаборгованість, 

відраховуються з університету. Письмові роботи студентів, виконані під час 

підсумкового контролю, зберігаються на кафедрі протягом семестру, а потім 

списуються. Повторне складання іспиту допускається на прохання студента у 

випадках бажання студента підвищити позитивну оцінку або незгоди з 

оцінкою. Екзамен проводить викладач навчальної дисципліни, а у випадку 

незгоди з оцінкою – комісія. 

Студентам, які не проходили атестацію з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, ректором університету може 

бути встановлена інша дата атестації. Студенти, які не пройшли атестацію, 

можуть відновитися на навчання в університеті з метою захисту 

кваліфікаційної роботи.  

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування відповідних правил на ОП коротке поле 

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів 



можливе за умов порушення порядку організації і проведення заліків або 

екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання здобувача вищої 

освіти. Процедуру проведення контрольних заходів може оскаржити студент 

за таких умов: невчасне ознайомлення студентів з програмою проведення 

контрольних заходів; недостатнє ознайомлення студентів з методикою 

проведення заліку чи екзамену; не доведення до відома студентів переліку 

вузлових питань навчальної дисципліни та літератури, яку студенти можуть 

використати у підготовці до контрольних заходів; не створення 

безпосередньо на заліку педагогом позитивного емоційного фону аби 

зменшити психологічне напруження на студентів. 

У разі незадоволення оцінкою студент має право оскаржити результат 

оцінювання у день оголошення результату контрольного заходу. Оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів проводиться 

поданням апеляційної заяви на ім’я ректора університету. 

Захист прав та інтересів студентів забезпечує студентське 

самоврядування ЖНАЕУ. 

Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків 

оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед 

здобувачів ОП «Право» не було.  

5.7. Які документи ЗВО містять політику, стандарти і  процедури 

дотримання академічної доброчесності? Коротке поле 
У ЖНАЕУ затверджено низку документів щодо стандартів, політики і 

процедури дотримання академічної доброчесності. Головними з них є  

«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

антиплагіату в ЖНАЕУ», «Положення про процедуру впровадження системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Житомирському 

національному агроекологічному університеті», «Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ», наказ ректора ЖНАЕУ 

від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату». Вищезазначені документи представлені на 

офіційному веб-сайті університету у розділі «Публічна інформація». 

Вище зазначені положення спрямовані на підтримку ефективної 

системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові 

та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, курсові роботи 

(проекти), кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти.  

 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як 

інструменти протидії порушенням академічної доброчесності? коротке 

поле: 

На ОП «Право» для протидії академічному плагіату використовується 

онлайн-сервіси StrikePlagiarism та Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат». 

«Unicheck» було представлено на вченій раді університету 27 лютого 

2019 року та наразі уже підписано договір про співпрацю. 

Здобувачі заповнюють та підписують заяву за встановленою формою, 

якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, та 



про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів 

плагіату. Відмова у написанні заяви означає недопуск кваліфікаційної роботи 

до захисту. У разі негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck робота 

повертається на доопрацювання. Неприйнятним вважається рівень 

оригінальності тексту менше 50 %.  

Наукові публікації і кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 

розміщуються в інституційному репозитарії університету. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед 

здобувачів вищої освіти ОП? коротке поле 

Здійснюється  інформування здобувачів вищої освіти про необхідність 

дотримання норм цитування. Щорічно проводяться заходи для наукових, 

науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої 

освіти з питань наукової етики та недопущення плагіату, а саме: був 

проведений практичний тренінг «Інформаційна культура для магістрів». 

Формуються, видаються та розповсюджуються методичні рекомендації щодо 

належного оформлення посилань на використані джерела. Положення та інші 

документи щодо запобігання та виявлення плагіату розміщуються на 

офіційному сайті Університету. 

При реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання 

академічної доброчесності студентами. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? 

Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 

відповідної ОП коротке поле 

Встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у 

прийнятті роботи до розгляду або повернення її на доопрацювання. Факт 

плагіату у творах здобувачів вищої освіти може бути встановлений комісією, 

створеною наказом ректора Університету. Основним документом, яким 

керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності є 

«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

антиплагіату в ЖНАЕУ». 

 

 

  



6. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 

6.1. Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП 

забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму? коротке поле 

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників в ЖНАЕУ ґрунтується на: законах України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження 

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів)», Статуті ЖНАЕУ та Порядку проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ 

[http://znau.edu.ua/images/public_document. відбір_вакантних_посад.pdf]. 

Розгляд Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і 

дають можливість забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму 

для успішної реалізації освітньої програми. Відповідність викладача 

конкретним дисциплінам ОП визначається сферою його наукових інтересів, 

науковими працями та професійною активністю. Для викладання окремих 

дисциплін враховується професійний досвід викладача. Відповідно до 

Розділу 2 «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті» 

відбір претендентів здійснюється саме за критерієм їх професіоналізму та 

забезпечується вимогами до майбутніх учасників конкурсу.  

6.2. Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу коротке поле 

ЖНАЕУ залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу на умовах договорів про співпрацю з такими організаціями: Головне 

територіальне управління юстиції в Житомирській області (договір № 33/18 

від 21.01.2019 р.), Житомирський апеляційний суд (договір № 33/14 від 

13.12.2018 р.), Житомирський окружний адміністративний суд (договір № 

33/13 від 12.11.2018 р.), Житомирський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (договір № 33/12 від 12.11.2018 р.). 

В договорах передбачені засади співпраці з роботодавцями: створення 

умов для проведення спільних семінарів, круглих столів, акцій та інших 

заходів, запрошення для участі в конференціях, виставках; залучення 

провідних спеціалістів для проведення теоретичних та проведення 

практичних занять; забезпечення студентів місцями для проходження 

практичної підготовки згідно з робочими навчальними планами; 

забезпечення студентів висококваліфікованими керівниками з практичного 

навчання; надання консультаційних послуг на принципах городництва; 

створення необхідних умов для виконання студентами програм практичного 

навчання. 

Активність представників роботодавців зумовлена проведенням 



правоосвітньої діяльності, зокрема, реалізацією правопросвітницького 

проекту  «Я маю право» у 2017-2019 роках, затвердженого Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р, а також в 

контексті перспектив працевлаштування студентів та випускників ЖНАЕУ 

до відповідних установ та організацій регіону.  

6.3. Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців коротке поле 

ЖНАЕУ постійно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-

практиків, експертів галузі, представників роботодавців.  

Зокрема, підполковник СБУ, к.ю.н. Черниш Р. Ф. викладає на ОП 

дисципліни «Антикорупційна діяльність» та «Основи правових вчень». 

В.о. керівника Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Коваль О. С. 24 лютого 2019 року провів 

практичне заняття на тему: «Актуальні питання ринку земель 

сільськогосподарського призначення» в рамках дисципліни «Земельно-

правовий процес».  

Завідувач сектору з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області Садовська-Мариніна В. Б. 

провела workshop з процедури звернення до Європейського суду з прав 

людини у рамках дисципліни «Прецедентне право Європейського суду з прав 

людини». 

Здобувачі освіти позитивно сприймають подібні ініціативи, що 

відображається в результатах їх опитування. 

6.4. Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові 

викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння коротке 

поле 

Відповідно до Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників Житомирського національного 

агроекологічного університету» від 26 листопада 2015 року працівники до 

перспективного плану-графіку проходять навчання/стажування на базі 

Центру післядипломної освіти Університету або у інших закладах  вищої 

освіти, відповідних наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її 

межами. 

Зокрема, О. Б. Німко пройшла міжнародне наукове стажування - 2018, 

CEU/HESP Research Excellence Fellowship program at the Central European 

University. The Center for Ethicsand Lawin Biomedicine (CELAB). Крім того, 

Міжнародне наукове стажування - 2016, «Школа з англійської мови + 

стажування для освітян», в м. Гуйтінен, Фінляндія, 20-26 листопада, 2016 р.  

Завідувач кафедри Р. Д. Ляшенко брала участь у роботі трьох Літніх 

шкіл, які проводить Координатор проектів ОБСЄ в Україні для викладачів 

права.  

Викладачі ОП постійно підвищують свою кваліфікацію на платформі 

масових відкритих онлайн-курсів Prometeus. Університет забезпечує 



навчання своїх працівників не рідше ніж один раз на п’ять років зі 

збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників на підставі договорів, що 

укладаються Університетом з установою, в якій здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації та стажування.  

6.5. Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької 

майстерності коротке поле 

Відповідно до Положення «Про внутрішню систему забезпечення 

якості вищої освіти у Житомирському національному агроекологічному 

університеті» від 28 грудня 2016 року № 6 високий рівень професійної 

компетентності та ефективної роботи науково-педагогічного працівника на 

займаній посаді є підставою для його матеріального і морального заохочення. 

Відповідно до Положення «Про преміювання працівників 

Житомирського національного агроекологічного університету» від 2 липня 

2015 року преміювання працівників Університету проводиться за підсумками 

роботи за місяць (квартал, рік). Премії можуть виплачуватися, зокрема, за 

значні досягнення в роботі, запровадження новітніх технологій у 

навчальному процесі. 

 

  



7. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

7.1. 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? коротке 

поле 

Для досягнення поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та 

навичок у галузі юриспруденції, в ЖНАЕУ створено відповідні матеріально-

технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення. Зокрема, підготовка 

фахівців за ОП «Право» здійснюється в лекційних аудиторіях: ауд. 605, 604, 

обладнаних мультимедійними засобами, практичні заняття проводяться в 

ауд. 601, обладнаною телевізором Hisense 40n2179pw, ауд. 304, 611, 612. У 

використанні кафедри є Проектор Epson EMP-X52 і Ноутбук Lenovo B560, 

що дозволяє використання презентацій як викладачами, так і студентами. В 

університеті є комп’ютерні класи, які використовуються в освітньому 

процесі, зокрема ауд. 85, 87, 706. 

ЖНАЕУ має власну наукову бібліотеку, загальний фонд якої становить 

493390 примірників та 187 найменувань періодичних видань. Бібліотека 

університету має відділи комплектування і наукової обробки літератури, 

довідково-бібліографічний відділ. Загальна площа бібліотеки становить 1176 

м При бібліотеці працює 8 читальних залів на 470 місць; встановлена та 

функціонує комп'ютерна бібліотечна програма «Ірбіс-64», створений 

електронний каталог, який має 15 тис. записів. Бібліотека забезпечена 

електронними версіями підручників та навчальних посібників, у ній також 

уведений у дію комп'ютерний читальний зал з виходом до мережі Internet 

(мережа Wi-Fi).  

В університеті використовується зручна електрона форма розкладу 

занять (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999). 

7.2. 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? коротке поле 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. 

№ 1286 за кошти держбюджету ЖНАЕУ отримав доступ до наукометричної 

бази даних WebofScience та згідно наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.11.2018 р. № 1213 – доступ до наукометричної бази даних 

Scopus. На сайті наукової бібліотеки представлені ресурси відкритого 

доступу (всього 27): АВС Chemistry, Academic journals, Cornell University 

Library, Directory of Open Acess Repositories, Research Papers in Economies, що 

надають доступ до повнотекстових наукових журналів, дослідницьких праць 

різних країн світу з багатьох галузей знань. Крім того, наукова бібліотека 

університету отримала тестовий доступ до 14 повнотекстових баз даних 

ЕВSСО. 

Відповідно до Положення про Інституційний репозитарій (електронний 

http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999


архів) ЖНАЕУ від 27.11.2014 р. здійснюється накопичення, систематизація 

та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів 

університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами 

Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового 

науково-освітнього товариства.  

Відповідно до Положення про академічну доброчесність, запобігання 

та виявлення плагіату в ЖНАЕУ затвердженого вченою радою від 27.12.2017 

р., Наукова бібліотека ЖНАЕУ здійснює перевірку публікацій на виявлення 

збігів / ідентичності / схожості текстів за допомогою сучасної офіційної 

системи перевірки на плагіат. Зазначені послуги надаються на безоплатній 

основі. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього 

середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи 

психічне здоров’я) коротке поле 

Університет має розвинену соціальну інфраструктуру, спрямовану на 

всебічне задоволення потреб студентів та співробітників. В університеті 

значна увага приділяється організації побуту та дозвілля студентів: 

працюють буфети та їдальні; функціонує художня самодіяльність (Народний 

аматорський духовий оркестр, Ансамбль барабанщиць, гурток естрадного 

співу та інші), студенти спеціальності право щороку готують святковий 

концерт до Дня юриста, діє спортивно-оздоровчий комплекс, до якого 

входять спортивний зал, спортивний майданчик, обладнані спортивними 

тренажерами, аудіоапаратурою та необхідним інвентарем. Студенти можуть 

відвідувати спортивні секції з баскетболу, волейболу, футболу та інші. 

Студенти, які приїхали на навчання з інших місць, за потреби повністю 

забезпечуються гуртожитком.  

Інформація стосовно соціального і гуманітарного розвитку студентів 

розміщена на сайті університету http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-

ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh . 

Санітарно-технічний паспорт свідчить про відповідність навчальних 

приміщень вимогам санітарних та будівельних норм і нормативних 

документів, що регламентують порядок провадження освітньої діяльності. 

7.3. 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? довге поле 

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна 

підтримка здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському 

національному агроекологічному університеті, введеного в дію наказом 

ректора від 28.03.2019 року. 

На сайті ЖНАЕУ з метою забезпечення освітньої, організаційної, 

інформаційної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти створено 

окрему вкладку, в якій міститься інформація, спрямована безпосередньо до 

студентів. Зокрема, у вільному доступі є: 

http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh


розклад занять [http://rozklad.znau.edu.ua],  

розклад роботи спортивних секцій [http://znau.edu.ua/tsentr-

gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-

fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-

sektsij],  

розклад роботи творчих колективів та гуртків [http://znau.edu.ua/tsentr-

gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-

diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkiv].  

Для денної і заочної форм навчання розміщено графіки освітнього 

процесу [http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu]. 

В університеті діє система дистанційного навчання з використанням 

платформи Moodle ЖНАЕУ [http://moodle.znau.edu.ua]. 

Комунікація зі студентами відбувається з використанням Viber,  

створені відповідні групи студентів, а також корпоративна сторінка кафедри 

правознавства у мережі Facebook для інтерактивного спілкування учасників 

освітнього процесу. Також, комунікація викладачів і студентів відбувається з 

використанням електронної пошти. 

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна 

підтримка здобувачів забезпечується деканатами, які діють відповідно до 

Типового положення про деканат факультету ЖНАЕУ, яке затверджене 

рішенням вченої ради ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. протокол № 11 між іншим, 

деканат здійснює організацію й забезпечення освітнього процесу факультету; 

інформаційно-довідкове обслуговування учасників освітнього процесу з 

питань навчання; організацію роботи кураторів академічних груп з питань 

успішності та навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти; організацію та 

проведення культурно-виховної роботи серед здобувачів вищої освіти; 

організацію роботи в гуртожитку.  

Кожна академічна група має свого куратора зі складу викладачів 

кафедри, які проводять виховну роботу серед студентів, сприяють 

формуванню активу групи та його ефективній роботі, здійснюють контроль 

за успішністю студентів, знають умови проживання студентів у гуртожитку, 

проводять зустрічі з групою для вирішення поточних і перспективних 

питань. Викладачі кафедри проводять консультації зі студентами згідно 

графіку консультацій метою кращого забезпечення надання освітніх послуг 

ЗВО серед студентів проводиться анкетування. 

7.4. Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права 

на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть 

конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були) 

коротке поле 

З метою створення умов доступності для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у навчальному корпусі № 4 функціонує 2 (два) ліфти. 

Вхід до приміщення факультету обліку та фінансів і навчального корпусу № 

4 обладнано пандусом. Прилеглі території до наявних споруд і приміщень 

університету частково облаштовані для потреб маломобільних груп 

населення. 

http://rozklad.znau.edu.ua]/
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkivю
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkivю
http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkivю
http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu
http://moodle.znau.edu.ua/


Особам з особливими освітніми потребами можуть надаватись освітні 

послуги у формі дистанційного навчання, що регулюється Положенням про 

дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному 

університеті затвердженого вченою радою від 09.09.2015 р., зокрема в 

університеті діє система дистанційного навчання з використанням 

платформи Moodle ЖНАЕУ http://moodle.znau.edu.ua/, де студенти можуть 

отримувати необхідну інформацію щодо дисциплін які вивчаються та 

проходити контроль. 

7.5. Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури 

врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 

сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 

чином забезпечується доступність політики та процедур врегулювання 

для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під 

час реалізації ОП? довге поле 

Політика ЖНАЕУ щодо врегулювання конфліктних ситуацій 

передбачає комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня тривожності 

учасників освітнього процесу та мінімізації суб’єктивних причин виникнення 

конфліктів. В цьому контексті ключовим інструментарієм реалізації 

зазначеної політики представляється насамперед інституційне забезпечення 

нівелювання об’єктивних умов виникнення конфліктів, а також 

конструктивного їх врегулювання у разі виникнення. Так, на всіх рівнях 

менеджменту університету здійснюються заходи щодо формування 

корпоративної культури в контексті реалізації положень чинного 

законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції», Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про 

звернення громадян». Крім цього, дане питання врегульоване локальними 

актами ЖНАЕУ, а саме: Положення «Про забезпечення доступу до публічної 

інформації у ЖНАЕУ» та «Інструкцією з ведення діловодства в 

Університеті». Про результати розгляду скарг і звернень громадянину 

повідомляється письмово або усно, за його бажанням.  

Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП «Право» 

конфліктних ситуацій не було. 

 

  

http://moodle.znau.edu.ua/


8. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇПРОГРАМИ 

8.1. Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть 

посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в 

мережі Інтернет 

У ЖНАЕУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду ОП «Право» регулюються «Положення про 

організацію освітнього процесу у Житомирському національному 

агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-

informatsiya), а також здійснюється відповідно до п.3«Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» від 

29.12.2016 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.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? довге поле 

ОП розглядається науково-методичною комісією за спеціальністю та 

затверджуються вченою радою Університету. Система внутрішнього 

забезпечення якості освіти в Університеті передбачає щорічний моніторинг 

та періодичне оновлення ОП. 

Критерії, за якими відбувається перегляд ОП, формулюються як за 

результатами зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками, 

студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування 

розвитку галузі. Внесення змін до ОП ухвалюється рішенням вченої ради 

Університету. 

На підставі ОП з кожної спеціальності розробляють навчальний план, 

що обговорюють на засіданні випускової кафедри, вченої ради факультету та 

затверджують рішенням вченої ради Університету. На кожний навчальний 

рік складають робочий навчальний план, який затверджує ректор 

університету. Контроль за виконанням навчальних планів здійснює ННЦ 

Університету. 

Здобувачі вищої освіти навчаються за індивідуальними навчальними 

планами, контроль за реалізацією яких здійснюють випускові кафедри та 

деканати факультетів. 

Навчальні програми дисциплін розробляють провідні науково-

педагогічні працівники Університету та затверджують в установленому 

порядку. На підставі навчальної програми та плану дисципліни на кожний 

навчальний рік складають робочу програму, що розробляються кафедрами, 

обговорюються на їх засіданні, ухвалюються вченою радою факультету та 

затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи. 

Зміни до ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти були 

внесені рішенням вченої ради університету від 26.06.2018 р. (Протокол №11) 

стосовно розширення переліку  вибіркових дисциплін на основі одержаних 

відгуків від стейкхолдерів. Відгуки було обговорено на засіданні кафедри 

правознавства від 12.06.2018 р. (протокол №10). 

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf


 

8.2. 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 коротке поле 

Зокрема, на засідання зборів студентської ради ЖНАЕУ від 7 жовтня 

2019 р.(протокол №3)було запрошено викладачів кафедри правознавства  та 

обговорено ОП спеціальності 081 «Право». Студенти висловили пропозицію 

щодо удосконалення планування розкладів занять, зменшення кількості 

навчальних днів зі збереженням загальної передбаченої кількості аудиторних 

годин. Позитивно оцінили можливість реалізації права на працю суміжно з 

навчанням. 

Крім того серед студентів було проведено анкетування щодо якості 

ОП. Питання до анкети формувалися за ініціативи студентів спеціальності 

«Право» за участі первинної профспілкової організації студентів ЖНАЕУ. 

Анкетування проводилось анонімно онлайн у Google формі та 

розміщено на сторінці соціальної мережі первинної профспілкової організації 

студентів ЖНАЕУ 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEMtUA9XMGHIjSoqlcOQnnXy

SYU1S_FhSRowI8EwmWpf6jA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2lzge

eRofNs8d7Uh-8ZinNxb8lhUensCyDXyyEyQYWZuGZD9nAjXgyuEc) 

Результати анкетування розглядалися на засіданні кафедри 

правознавства від 29 жовтня 2019 р. (протокол № 3), на якому було заслухано 

звіт студентів. Так, 81% студентів зазначили високий рівень організації 

навчального процесу. Формами і методами навчання/викладання 89,5 % 

студентів задоволені. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП коротке поле 

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського 

самоврядування можуть залучатися до процесу періодичного перегляду ОП, 

вносять пропозиції щодо внесення змін до ОП, беруть участь у відрахуванні 

студентів відповідно до п.п.2.11,2.12 Положення про студентське 

самоврядування від 04.04.2017 р. 

[http://znau.edu.ua/images/public_document/2017.pdf]. 

Студенти беруть участь у формуванні рейтингу успішності відповідно 

до Положення про формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій від 26.06.2018 р. 

[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/pdf]. 

В Університеті реалізовано представництво студентів на вчених радах 

факультетів та Університету. На спільних засіданнях кафедри правознавства 

з обговорення питань перегляду, доповнення та оцінювання якості ОП 

залучаються представники від студентства. Студенти беруть участь в 

обговоренні тематики випускних кваліфікаційних робіт, представляють звіти 

щодо опитування/анкетування щодо якості ОП.  

Зокрема, на засіданні кафедри правознавства (протокол № 10 від 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEMtUA9XMGHIjSoqlcOQnnXySYU1S_FhSRowI8EwmWpf6jA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2lzgeeRofNs8d7Uh-8ZinNxb8lhUensCyDXyyEyQYWZuGZD9nAjXgyuEc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEMtUA9XMGHIjSoqlcOQnnXySYU1S_FhSRowI8EwmWpf6jA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2lzgeeRofNs8d7Uh-8ZinNxb8lhUensCyDXyyEyQYWZuGZD9nAjXgyuEc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEMtUA9XMGHIjSoqlcOQnnXySYU1S_FhSRowI8EwmWpf6jA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2lzgeeRofNs8d7Uh-8ZinNxb8lhUensCyDXyyEyQYWZuGZD9nAjXgyuEc
http://znau.edu.ua/images/public_document/2017.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/pdf


15 травня 2019 р.) студентами були запропоновані теми кваліфікаційних 

робіт: «Доктринальне тлумачення та його вплив на правотворчість і 

правозастосування»,  «Антикорупційна правова політика України: історія та 

сучасність» та «Правове регулювання захисту прав на землю» та ін. 

8.3. 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 

коротке поле 

Стейкхолдерами даної ОП є Головне територіальне управління юстиції 

в Житомирській області, Господарський суд Житомирської області та 

Апеляційний суд Житомирської області. 

10.09.19 р. проведено зустріч зі стейкхолдерами та обговорено ОП 

другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» в ЖНАЕУ (протокол №1). Представниками 

органів юстиції відмічається необхідність отримання кваліфікації магістр 

права, оскільки роботодавці мають потребу у висококваліфікованих 

працівниках. Під час зустрічі від роботавців та інших стейкхолдерів 

надійшли позитивні відгуки на ОП та висловлено сподівання, що випускники 

й надалі будуть співпрацювати з органами юстиції та вчасно реагувати на 

вакансії у Головному територіальному управлінні юстиції в Житомирській 

області. Крім того, представники Господарського суду Житомирської області 

відзначили спрямованість ОП на студентоцентроване, проблемно орієнтоване 

навчання, самонавчання, навчання через практику. 

8.4. Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо 

кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 

коротке поле 

Загалом в Університеті наявна практика проведення зустрічей з 

випускниками з метою обміну професійним досвідом та інформацією. Наразі 

створена група у соціальній мережі Facebook «Кафедра правознавства» для 

викладачів, випускників та студентів спеціальності 081 «Право».  

Випуск ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» у ЖНАЕУ планується вперше, однак практика 

збирання інформації про працевлаштування є. Зокрема, студенти, які 

працюють, надають на випускову кафедру інформацію про 

працевлаштування (довідки). 

 

8.5. 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? довге поле 

Згідно Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти 

Житомирського національного агроекологічного університету система 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає щорічний 

моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів 



вищої освіти.  

В результаті компаративного аналізу прогнозованих та фактичних 

результатів навчання виявлено недостатній рівень запровадження 

міжнародного контексту підготовки фахівців, що було враховано у посиленні 

мовленнєвої підготовки здобувачів у викладанні іноземної мови за 

професійним спрямуванням. Крім того, актуалізовано контент дисциплін, 

пов’язаних із вивченням нормативно-правової бази в розрізі галузей права. В 

цілому оновлення змістовної складової освітніх компонентів ОП 

здійснюється відповідно до результатів науково-практичної діяльності 

науково-педагогічних працівників, пропозицій стейкхолдерів та контактних 

аудиторій. 

8.6. 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? довге поле 

Процедури акредитації раніше не проводились.  

 

8.7. Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти 

змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? 

коротке поле 

Колектив кафедри правознавства на засіданнях обговорює питання про 

внесення змін та доповнень до ОП, удосконалення процедур навчання та 

оцінювання. При розробці відповідної ОП було враховано пропозиції 

науково-педагогічних працівників кафедри правознавства щодо включення 

дисциплін до ОП. Зокрема, на відповідній ОП існує практика 

взаємовідвідування занять, результати проведення яких обговорюються на 

засіданнях кафедри.  

На ОП було надано рецензію Директора Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького, у якій відзначається логічність структури ОП та її 

спроможність допомогти випускнику реалізувати в практичній діяльності 

отримані в процесі навчання знання та навички. Зазначено, що дисципліни 

навчального плану відображають актуальні для галузі юриспруденції теми та 

надано пропозиції щодо удосконалення ОП, які було враховано. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними 

підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 

внутрішнього забезпечення якості освіти коротке поле 



Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ 

передбачає узгоджене функціонування освітньої та управлінської ланок у 

освітній діяльності університету. Якість освітньої діяльності визначається як 

рівень організації освітнього процесу, що відповідає стандартам освітньої 

діяльності, у яких зазначено сукупність мінімальних вимог до кадрового, 

навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу університету.   

Структурними підрозділами ЖНАЕУ в контексті здійснення процесів і 

процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є:  

– навчально-науковий центр (організація, планування, контроль, аналіз 

та вдосконалення освітнього процесу; організація систематичного контролю 

за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного 

контролю за діяльністю кафедр університету);  

– центр післядипломної освіти (якісна реалізація післядипломної освіти 

громадян (підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація (освітня 

програма), підготовка та перепідготовка) на основі стандартів вищої освіти 

відповідно до ліцензованих обсягів за кожним видом освітньої діяльності та 

згідно з вимогами сучасних тенденцій розвитку економіки, науки, техніки й 

технологій); 

– лабораторія комп’ютерних технологій та телекомунікацій (розробка 

та реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення позитивного 

іміджу університету, оприлюднення публічної інформації стосовно 

діяльності університету у ЗМІ та на офіційному веб-сайті). 

 

  



9. ПРОЗОРІСТЬ ІПУБЛІЧНІСТЬ 

9.1. Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх 

учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їхня 

доступність для учасників освітнього процесу? коротке поле 

У ЖНАЕУ права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу 

регулюються наступними документами:  

- Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (Наказ 

ректора від 28.03.19 р. № 55); 

- Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ ректора від 28.03.19 р. № 55); 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.16 р. № 254); 

- Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 31.01.16 р. № 9); 

- Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 

09.09.2015 р. № 2); 

- Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору 

студентами ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 31.03.2016 р. № 58); 

- Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ 

від 29.06.2016 р. № 11); 

- Типове положення про кафедру (Проект від 26.10.16 р.); 

- Колективний договір (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9); 

- Зміни до колективного договору (зареєстровано ЖМР від 

26.04.2017 р. № 109). 

В зазначених положеннях висвітлені основні аспекти організації 

освітнього процесу, з чіткими та зрозумілими роз’ясненнями, щодо правил та 

обов’язків всіх учасників освітнього процесу в ЖНАЕУ.  

Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у 

відкритому доступі на офіційному сайті ЖНАЕУ в розділі публічна 

інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). 

9.2. 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: 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-

natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu 

9.3. Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в 

мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, 

очікувані результати навчання та компоненти) 

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-pravo 

 

  

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20організацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20організацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
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http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/сканирование.pdf
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http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf
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http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/Типове%20положення%20про%20кафедру%2019.10.16%20(pdf.io).pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Колективний%20договір.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/zminu_kol_dogovir.pdf
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei/spetsialnist-pravo


11. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОП 

11.1. Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? довге поле 

Сильними сторонами ОП представляються: 

1. Відповідність викладача конкретним дисциплінам визначається 

сферою його наукових інтересів, науковими працями та професійною 

активністю. Для викладання окремих дисциплін враховується професійний 

досвід викладача. 

2. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу, зокрема, до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців. 

3. Система методів навчання за освітньою програмою базується на 

принципах цілеспрямованості та студентоцентризму, про що свідчить 

високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти ними, відповідно до 

результатів опитування останніх. 

4. Відповідно до освітньої програми не обмежується академічна 

свобода здобувачів вищої освіти. 

5. Здобувачам вищої освіти забезпечується вільний постійний 

доступ до робочих програм та іншого навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін через електронний ресурс – у навчальному 

середовищі Moodle університету та на випусковій кафедрі. 

6. Під час реалізації освітньої програми заохочується поєднання 

навчання і досліджень. Зокрема, проводиться щорічна Міжнародна 

конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та 

світі», до участі в якій залучаються здобувачі вищої освіти.  

7. Здобувачі залучаються до роботи Юридичної клініки. 

8. За кошти держбюджету ЖНАЕУ отримав доступ до 

наукометричної бази даних Web of Science та Scopus. На сайті наукової 

бібліотеки представлені ресурси відкритого доступу, всього 27, що надають 

доступ до повнотекстових наукових журналів, дослідницьких праць різних 

країн світу з багатьох галузей знань. Створено Інституційний репозитарій 

ЖНАЕУ. Проводиться перевірка публікацій на виявлення схожості текстів за 

допомогою сучасної офіційної системи перевірки на плагіат. 

9. В університеті діє система дистанційного навчання з 

використанням платформи Moodle ЖНАЕУ. Комунікація зі студентами 

відбувається з використанням Viber та Facebook, що дозволяє студентам та 

випускникам слідкувати за новинами і заходами. 

10. Проведення анкетування та залучення студентів до аналізу 

результатів опитувань. 

11.  Наявність відгуків стейкхолдерів на ОП. 

Проте, за результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП, що 

потребують окремої уваги:  

1. Враховуючи короткий термін дії освітньої програми, на 

сьогоднішній день не було жодного разу реалізовано здобувачами вищої 

освіти їхнє право на міжнародну мобільність та подвійне дипломування. 



2. З метою створення умов для міжнародної академічної 

мобільності вбачаємо за необхідне запровадити рішенням вченої ради 

університету викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або 

іншими іноземними мовами. 

3. Впродовж року навчання за ОП «Право» з’явилося чимало ідей 

для вдосконалення відповідної ОП, які не були враховані попередньо. Це такі 

як, наприклад, скорочення навчальних днів у тижні для можливості 

працевлаштуватись здобувачам вищої освіти. 

11.2. Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 

3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити для реалізації цих 

перспектив? довге поле 

Упродовж найближчих 3 років було б доцільно: 

1) адаптувати ОП «Право «для здобуття освіти за дуальною 

формою, з огляду на те, що між Університетом та Головним територіальним 

управлінням юстиції в Житомирській області, Житомирським апеляційним 

судом, Господарським судом Житомирської області укладено меморандуми 

щодо спільної реалізації проекту «Впровадження дуальної освіти у закладах 

вищої освіти»; 

2) після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти переглянути 

перелік компетентностей випускника та програмних результатів навчання з 

урахуванням положень, визначених стандартом; 

3) запровадити викладання однієї чи декількох дисциплін 

іноземною мовою;  

4) оновлювати зміст освітніх компонентів відповідно до сучасних 

практик та наукових досягнень у сфері права, що передбачатиме не лише 

зміну внутрішнього змісту, а й зміну форми представлення інформації про 

освітні компоненти – з робочих програм на силабуси;  

5) вносити зміни та доповнення до ОП «Право» щодо розширення 

переліку освітніх компонентів з урахуванням пропозицій стейкхолдерів 

(роботодавців, здобувачів, академічної спільноти); 

6) після затвердження професійних стандартів виникне необхідність 

внесення змін до змісту ОП та програмних результатів навчання. 

  



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

 

Назва освітнього компонента 

Вид компонента 

(дисципліна/курсова 

робота/практика/дипломна 

робота/інше) 

Поле для завантаження 

силабуса або інших навчально-

методичних матеріалів 

Якщо викладання навчальної 

дисципліни потребує 

спеціального матеріально-

технічного та/або 

інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього 

Ділова іноземна мова дисципліна Ділова іноземна мова Система ЛК-05/16, TOEFL з аудіо 

матеріалами. Під час проведення 

занять використовується лігафон. 

Філософія науки дисципліна Філософія науки  

Методологія правових 

досліджень 

дисципліна Методологія правових 

досліджень 

Телевізор Hisense 40n2179pw, 

2019р / Ноутбук Lenovo B590, 

2016р. 

Актуальні проблеми теорії права дисципліна Актуальні проблеми теорії права Проектор Epson ELCU, 2017 / 

Ноутбук Lenovo B590, 2016р. 

Проблеми муніципального права дисципліна Проблеми муніципального права Телевізор Hisense 40n2179pw, 

2019р. / Ноутбук Lenovo B590, 

2016р. 

Актуальні проблеми 

кримінального процесу 

дисципліна Актуальні проблеми 

кримінального процесу 

Проектор Epson ELCU, 2017 / 

Ноутбук Lenovo B590, 2016р. 

Юридичне тлумачення дисципліна Юридичне тлумачення  

Конституційний процес дисципліна Конституційний процес Телевізор Hisense 40n2179pw, 

2019р. / Ноутбук Lenovo B590, 

2016р. 

Земельно-правовий процес дисципліна Земельно-правовий процес Проектор Epson ELCU, 2017 / 

Ноутбук Lenovo B590, 2016р. 

Деліктні зобов’язання у 

цивільному праві 

дисципліна Деліктні зобовязання у 

цивільному праві 

Телевізор Hisense 40n2179pw, 

2019р. / Ноутбук Lenovo B590, 

2016р. 

Прецедентне право 

Європейського суду з прав 

дисципліна Прецедентне право 

Європейського суду 

Телевізор Hisense 40n2179pw, 

2019р. / Ноутбук Lenovo B590, 

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10064/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10065/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10066/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10066/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10067/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10068/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10069/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10069/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10070/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10071/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10073/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10074/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10074/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10075/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10075/Get


людини 2016р. 

Юридичне тлумачення  курсова робота КР юридичне тлумачення  

Актуальні проблеми 

кримінального процесу 

курсова робота КР актуальні проблеми 

кримінального процесу 

 

Науково-педагогічна практика практика Науково-педагогічна практика  

Виробнича практика за 

спеціальністю 

практика Виробнича практика  

Переддипломна практика за 

спеціальністю 

практика Переддипломна практика  

Кваліфікаційна робота кваліфікаційна робота Кваліфікаційна робота  

 

  

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10076/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10077/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10077/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10078/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10079/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10080/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10085/Get


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 

Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності 

Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач 

на ОП (на основі 

таблиці 1) 

Обґрунтування 

Скулиш 

Євгеній 

Деонізійович 

Професор 

кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Актуальні проблеми 

кримінального 

процесу 

Доктор юридичних наук 

Наукова спеціальність: «Забезпечення державної безпеки 

України» (ДД № 007939 від 10.02.2010 р.) 

 Тема дисертації:  

«Організаційно-правові основи взаємодії державних органів 

України у сфері протидії торгівлі людьми» 

 Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності у 

сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю 

(12ПР № 007266 від 10.11.2011 р.) 

Почесне звання «Заслужений юрист України» 

Указ Президента від 7 жовтня 2010 р. № 936/2010 ПЗ 

№003241 

 

п.п.2. 1. Скулиш Є. Д. Кримінально-правові відносини в 

механізмі реалізації  кримінальної  відповідальності. Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії правових 

наук України. 2016. №6.  С.101-109. 

2. Скулиш Є. Д. Екстремізм як одна з головних загроз 

безпечному існуванню людини, суспільства та держави у ХХІ ст.. 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. 

№1(98). С.19-35. 

3.Скулиш Є. Д. Актуальні проблеми початку досудового 

розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх 

справ. 2017. №1. С. 215-222. 

4. Скулиш Є. Д. Взаємозвʼязок корупції та екстремізму: 

проблеми протидії. Інформація і право. 2017. № 2(21).  С.77-87. 



5. Скулиш Є.Д., Кузьмін С.А. Поняття, суб’єкти й об’єкти 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Юридичний 

часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. №1(15). С. 

254-269. 

п.п. 3 1.Скулиш Є. Д. Теоретико-методологічні основи 

забезпечення національної безпеки України : монографія у 7 т.  

Київ: Науково-видавничий відділ Національної академії СБ 

України, Т.4, 2012. 464 с. 

2.Скулиш Є. Д. Вчення про кримінологічну безпеку : 

передумови та генезис : монографія. Київ : Науково-видавничий 

відділ Національної академії СБ України, 2012. 215с. 

3.Скулиш Є. Д. Безпека України в контексті еволюції 

зовнішньополітичних інтересів держав Чорноморського басейну : 

монографія. Київ : Наук.-видав. відділ НА СБ України, 2012. 484 

с. 

4.Скулиш Є. Д. Інтеренет-комунікація в діяльності 

інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний момент : 

монографія. Київ, Луганск.: Янтарь, 2013. 664 с. 

п.п.4. Керівництво докторантами, які захистили дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – 5 осіб. 

Керівництво аспірантами та здобувачами, які захистили дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук - 12 

осіб. 

п.п.10.  З серпня 2009 року до травня 2013 року - ректор 

Національної   академії Служби безпеки України.  

п.п.13. 1. Скулиш Є. Д. Адміністративне право України : 

підручник за заг. ред. Є.Д. Скулиша,  Київ : Наук.-вид. відділ НА 

СБ України, 2012.  544 с. 

2. Скулиш Є. Д. Європейська інтеграція України: підручник.  

Київ. наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 403 с. 

3. Скулиш Є. Д. Національна безпека. Київ : Наук.-вид. 

відділ НА СБ України, 2013. 469 с. 

4. Скулиш Є. Д. Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


доходів, одержаних злочинним шляхом. Київ. наук.-вид. відділ 

НА СБ України, 2013. 411 с. 

п.п.17. З 1983 року в органах державної безпеки на посадах 

від оперуповноваженого до першого заступника начальника 

Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ. З 1997 року обіймав ключові керівні посади в 

ГУ Служби безпеки України АР Крим, Управлінні СБУ у м. Київ 

та Київській області, Головному управлінні по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю СБУ. Працював 

радником Голови СБУ. Генерал-майор. 

 

Пархоменко 

Наталія 

Миколаївна 

Вчений секретар 

Інституту 

держави і права 

імені 

В. М. Корецького 

НАН України 

 

 

 

__ 

Методологія 

правових досліджень 

 

Актуальні проблеми 

теорії права 

 

Доктор юридичних наук 

Наукова спеціальність: 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових вчень»  

(ДД № 007846 від 16.12.2009 р.) 

 Тема дисертації:  

«Джерела права: теоретико-методологічні засади» 

 Професор 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових вчень» 

(12ПР № 007965 від 26.09.2012 р.) 

 Почесне звання «Заслужений юрист України» 

Указ Президента України від 12травня 2009 р. № 306 

 

п.п. 2. 1. Пархоменко Н. М. Ціннісні виміри інтеграції 

України в європейський правовий простір. Альманах права. 

Правовий світогляд: людина і право. Науково-практичний 

журнал. Випуск 6. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2015. С.54-60. 

2. Пархоменко Н. М. Концептуальні основи теорії джерел 

права. Право України. 2017. № 6. С. 9-17. 

3. Пархоменко Н. М. Національна правова система та 

міжнародне право: способи співвідношення та узгодженості. 



Національна правова система: реформування та оновлення: 

науково-аналітична доповідь. Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. 

та ін.. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН 

України, 2017. С.165-176. 

4. Пархоменко Н. М. Людиноцентризм як сутність діяльності 

держави. Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення 

в сучасних умовах. Науково-практичний журнал. Випуск 8. К.: Ін-

т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. С.31-

36. 

5. Пархоменко Н. М. Соціальний діалог в Україні: проблеми 

та перспективи. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 105-111. 

п.п. 3  Монографії – 3 індивідуальні; розділи в колективних 

монографіях – 23. 

1. Пархоменко Н. М. Розвиток законодавства України в 

контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення 

прав людини : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2016. 254 с. 

2. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми методології : 

монографія. Київ : ТОВ «Юридична думка», 2008. 336 с. 

3. Пархоменко Н.М. Національна доктрина джерел права. 

Правова доктрина України у 5 томах. Том 1. Загальнотеоретична 

та історична юриспруденція. За заг. ред. О. В. Петришина. 2013. 

С. 587-637. 

4. Пархоменко Н. М. Форми взаємодії інститутів 

громадянського суспільства і держави: теоретико-прикладні 

аспекти удосконалення. Концепція удосконалення діалогу 

громадянського суспільства, особи та держави в контексті 

забезпечення та захисту прав людини в Україні. Київ, 2015. С. 90-

110. 

5. Пархоменко Н. М. Юридична відповідальність і 

законність. Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: 



монографія. За заг. ред. І. Безклубого. Київ: Грамота, 2014. С. 

413-420. 

6. Пархоменко Н. М. Нормативно-правовий договір. Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2017. 

Т. 3. Загальна теорія права. С.346-348. 

7. Теорія держави і права : навч. посібник Р.А. Ромашов, 

Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н. Муртазаєва ; за заг. ред. 

Р.А. Ромашова, Н.М. Пархоменко. Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України.  К. : КНТ, 2007. 216 с. 

8. Правові системи сучасності: навчальний посібник для 

магістрів права. Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. К.: Вид-во 

«Юридична думка», 2012. С. 72-87. 

9. Теорія держави і права: навч. посіб. С.К. Бостан, 

С.Д. Гусарєв, Н.М. Пархоменко та ін.. К.: ВЦ «Академія», 2013. 

348 с. 

п.п. 4. Керівництво докторантами, які захистили дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – 1 

особа. Керівництво аспірантами та здобувачами, які захистили 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук - 10 осіб. 

п.п. 5. член Конституційної Асамблеї ( 2012-2014). 

п.п. 7. член робочої групи з розробки нормативно-правових 

актів при Міністерстві юстиції України (Наказ міністерства 

юстиції України від 04.09.2015, № 247/7); участь у проведенні 

експертиз законопроектів та проектів інших нормативно-

правових актів – як Голова Ради науково-правових експертиз при 

Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

постійно здійснює аналіз чинного законодавства України; участь 

в роботі науково-консультативних рад при вищих органах 

державної влади, міністерствах та відомствах. 

п.п. 8. Член редакційної колегії фахових збірників наукових 

праць: Правова держава, Бюлетень Міністерства юстиції, 

Держава і право, Науковий часопис Національної академії 



прокуратури України та ін. 

п.п. 10. Вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. 

п.п. 11. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України. Постійно залучається для атестації наукових 

кадрів як офіційний опонент. 

 

Ляшенко 

Руслана 

Дмитрівна 

Завідувач кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Методологія 

правових досліджень 

 

Актуальні проблеми 

теорії права 

 

Юридичне 

тлумачення 

 

Кандидат юридичних наук 

Наукова спеціальність» 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень»(ДК № 002845від 22 

грудня 2011 р.) 

Тема дисертації: 

«Презумпції у праві: питання теорії та практики» 

 Доцент кафедри правознавства (12 ДЦ № 037832 від 14 

лютого 2014 р. протокол №2/02-Д) 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

СС00493706/004530-17. 

Дата видачі: 

23.10.2017 р. 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

ННІ післядипломної освіти.  

Тема: «Сучасні підходи до викладання дисципліни «Загальна 

теорія права» у вищій школі». 

  

п.п. 2. 1.Ляшенко Р.Д., Мамчур С.М. Адвокатська монополія 

в Україні: плюси та мінуси реформування. Право і суспільство. 

2018. № 1. Частина 2. С. 21-25. 

2.    Ляшенко Р.Д. Шикана у цивільних правовідносинах: до 

визначення сутності та змісту Юридичний науковий електронний 



журнал. 2015. № 6. С. 60-63. 

3.    Ляшенко Р.Д. Конформне тлумачення: до визначення 

сутності та змісту. Правова держава. Випуск 29. К.: Ін-т держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. С. 389-395. 

4.    Ляшенко Р.Д. Казуальне судове тлумачення: поняття та 

принципи. Правова держава. Випуск 30. К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2019. С. 492-498. 

5.    Ляшенко Р.Д. Солідаризм: сутність та перспективи 

реалізації. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. 

С.187-190. 

п.п. 3. 1.Юридична відповідальність за порушення 

природоресурсного законодавства України: монографія. 

О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко [та ін.] ; під заг. ред. 

О. Б. Німко. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 208 с. (власний внесок 

підрозділи 1.2., 1.5., 1.6.) 

2. Ляшенко Р.Д. Правові основи управління ресурсами : навч. 

посіб. для студентів ВНЗ Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : 

Євенок О. О., 2014. 207 с. 

п.п. 8. 1. Відповідальний виконавець науково-дослідного 

проекту на 2017-2022 рр. «Сучасні тенденції розбудови правової 

держави в Україні та світі» (державний реєстраційний номер 

0117U 000807).  

2. Відповідальний виконавець  науково-дослідного проекту на 

2013-2016 рр. «Юридична відповідальність за порушення  

природоресурсного законодавства України» (державний 

реєстраційний номер 01/3U000813). 

п.п. 9. Заступник Голови журі IV етапу XXV Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства (27-31 березня 2017 року). 

Експерт-консультант, член журі ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства (Житомирська область) 

(2018, 2019 р.р.). 

п.п.10 Завідувач кафедри правознавства з 23.09.2015 р.: наказ 

№ 313 к від 23.09.2015 р. 



п.п.11. Офіційний опонент дисертаційних  досліджень:  

Кузьменко Я.П. «теоретико-правові засади права людини на 

життя» 12.00.01 (30.03.2015 р.).; 

Черновол О. П. «Юридичні обов’язки людини і громадянина: 

теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації» 12.00.01 

(17.05.2019 р.); 

Шевченко О.С. «Концепція солідаризму: історія, теорія та 

практика впровадження в Україні» 12.00.01 (29.05.2019 р.). 

п.п. 13. 1. Ляшенко, Р. Д. Конституційне право [Електронний 

ресурс] : курс лекцій (1 файл : 1.79 МБ).  Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. 206 с. 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять 

з дисципліни «Актуальні проблеми теорії права» для підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 081 

«Право» / Укладачі: к.ю.н., доц. Ляшенко Р.Д.; д.ю.н., проф. 

Пархоменко Н.М. Житомир: ЖНАЕУ, 2019.  22 с.  

3. Методичні рекомендації для проведення практичних занять 

з дисципліни «Юридичне тлумачення» для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» / 

Укладачі: к.ю.н., доц. Ляшенко Р.Д.; д.ю.н., проф. Пархоменко 

Н.М. Житомир: ЖНАЕУ, 2019.  35 с.  

п.п.14. Керівництво студентським науковим гуртком 

«Актуальні проблеми теорії права». 

  

Стрільчук 

Віталій  

Ананійович 

Доцент кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

 

 

 

+ 

Проблеми 

муніципального 

права 

 

Конституційний 

процес 

Кандидат юридичних наук 

Наукова спеціальність: 12.00.02  «Конституційне право; 

муніципальне право» (ДК №0223232014 р. від 26.06.2014 р. 

Тема дисертації: «Строки в конституційному праві України» 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПК 896974. 

«Навчання продовж всього життя». 

01.11.2013 р. 



Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

ННІ післядипломної освіти.  

 

п.п. 2 1. Стрільчук В.А. Муніципально-правові аспекти 

стратегічного планування: до постановки проблеми. Вісник 

Чернівецького факультету Національного університету «Одеська 

юридична академія»: збірник наукових статей. Чернівці, 2018.   

№ 3. С. 136-146. 

2. Стрільчук В.А. Бідність як проблема реалізації прав 

людини: муніципально-правовий аспект. Вісник Чернівецького 

факультету Національного університету «Одеська юридична 

академія»: збірник наукових статей.  Чернівці, 2018.  № 4.  С. 

182-193. 

3. Стрільчук В.А. Муніципально-правове регулювання 

подолання бідності як одна з основних цілей стійкого розвитку: 

зарубіжний досвід. Журнал «Юридична Україна».  Юрінком Інтер, 

2019. С. 61- 67.  

4. Стрільчук В.А. Теоретичні основи розуміння стратегій у 

муніципальному праві. Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. Вип. 7. С. 77-84. 

5. Cтрільчук В.А. Муніципалізація концепту стійкого 

(збалансованого) розвитку. Правова держава. Вип. 31. 2018.  С. 

25-30. 

п.п. 8  Відповідальний виконавець теми НДР «Сучасні 

тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», (номер 

державної реєстрації 0117U 000807, 2017–2022 р.р.). 

п.п. 13 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Конституційний процес» для підготовки 

фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня зі 

спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» [Електронний 

ресурс] / уклад. В. А. Стрільчук. (1 файл : 390 КБ). Житомир : 



ЖНАЕУ, 2018. 44 с. 

2. Методичні рекомендації для практичних занять студентів з 

дисципліни «Конституційний процес» для підготовки фахівців 

другого (магістерського) освітнього ступеня зі спеціальності 081 

«Право» галузі знань 08 «Право» [Електронний ресурс] / уклад. В. 

А. Стрільчук. (1 файл : 300 КБ). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 36 с. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Проблеми муніципального права» для підготовки 

фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня зі 

спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» [Електронний 

ресурс] / уклад. В. А. Стрільчук. (1 файл : 280 КБ). Житомир : 

ЖНАЕУ, 2018. 32 с. 

2. Методичні рекомендації для практичних занять студентів з 

дисципліни «Проблеми муніципального права» для підготовки 

фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня зі 

спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» [Електронний 

ресурс] / уклад. В. А. Стрільчук. (1 файл : 320 КБ). Житомир : 

ЖНАЕУ, 2018. 42 с. 

п.п. 15 1. Стрільчук В. А. Європейська платформа стійких 

міст: муніципально-правова характеристика. Сучасні тенденції 

розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за 

матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 

2019 р.). Мін-во освіти і науки України; Жит. нац. 

агроекологічний ун-т.  Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019.  

С.85-89. 

2. Стрільчук В.А., Костенко С.О. Вітчизняний досвід 

муніципально-правового регулювання подолання бідності як одна 

з основних цілей сталого розвитку  Наукові читання - 2019.  

Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний 

університет», 2019.  С.182-185. 

3. Стрільчук В.А. Муніципально-правові аспекти вирішення 

проблеми бідносты. Наукові читання – 2018. Житомир: Вид-во 

«Житомирський національний агроекологічний університет», 



2018.  С.172-177. 

4. Стрільчук В.А. Децентралізація публічної влади в Україні в 

сучасних умовах глобалізації: муніципально-правова 

характеристика діалектики локального та глобального. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (18 квітня 2018 р., 

м. Житомир, ЖНАЕУ).  С.270-272. 

5. Стрільчук В. А. Шляхи реформування місцевого 

самоврядування: аналіз в аспекті євроінтеграційних прагнень 

України  Наукові читання – 2017. Житомир: Вид-во 

«Житомирський національний агроекологічний університет», 

2017. С. 186-191. 

п.п. 16 Науковий співробітник відділу конституційного права 

та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України на громадських засадах 

 

Кравчук Ірина 

Ігорівна 

Доцент кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Актуальні проблеми 

кримінального 

процесу 

Кандидат юридичних наук 

Наукова спеціальність: 12.00.09. «Кримінальний процес і 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність» (ДК007517  від 26.09.2012 р.) 

Тема дисертації: «Криміналістичне забезпечення слідчої 

діяльності ОСВ» 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СС 00493706/004517-17. 

Дата видачі: 

23.10.2017 р. 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

ННІ післядипломної освіти.  

«Роль навчальної дисципліни «Кримінальний процес» у 

формуванні професійної компетенції майбутнього юриста».  

 

п.п. 2 1. Використання можливостей судових експертиз у 



межах розслідування кримінальних правопорушень проти 

довкілля. Підприємництво, господарство і право. 2018. Вип. 

12(274). С. 322-326. 

2. Суб’єкти використання криміналістичних знань під час 

судового розгляду кримінальних проваджень. Право і 

суспільство. 2018. 6 ч. 2. С. 191-197. 

3 .Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень проти довкілля. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. 

Вип. 53,    т.  2. С.109-112. 

4. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді 

кримінальних проваджень. Приватне та публічне право. 

Сумський національний аграрний університет. 2018. № 4. С.79-83. 

5.Особливості провадження судових дій під час судового 

розгляду кримінальних проваджень. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3/2019. С.95-101 

п.п. 3 1. Юридична відповідальність за порушення 

природоресурсного законодавства України: монографія / 

О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко [та ін.] ; під заг. ред. 

О. Б. Німко. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 208 с. ( власний внесок 

розділ 3) 

п.п. 8 Відповідальний виконавець  науково-дослідного 

проекту на 2013-2016 рр. «Юридична відповідальність за 

порушення  природоресурсного законодавства України» 

(державний реєстраційний номер 01/3U000813). 

п.п.13 1.Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

кримінального процесу» для підготовки фахівців освітнього 

ступеню «Магістр» спеціальності 081 «Право», галузь знань 08 

«Право». Житомир, 2018. 25 с. 

2. Методичні рекомендації до написання випускної 

кваліфікаційної роботи для ОС «Магістр» спеціальності 081 

«Право». Житомир, 2019. 30 с. 



3.Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність» для студентів 

ОС «Магістр» напряму підготовки 081 «Право». Житомир. 2019. 

43 c. 

3.Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність» для студентів 

ОС «Магістр» напряму підготовки 081 «Право». Житомир. 2019. 

43 c. 

п.п.17 з 2003р. по 2012 р. служба в ОВС, у тому числі на 

посаді слідчого. 

п.п.18 наукове консультування на добровільних засадах 

протягом останніх трьох років - Житомирське споживче 

товариство.  

 

Василенко 

Леся Павлівна 

Доцент кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Деліктні 

зобов’язання у 

цивільному праві 

 

Кандидат юридичних наук  

Наукова спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» (ДК №007491від 

26.09.2012 р.) 

 Тема дисертації: «Організаційно-правові засади діяльності 

органів державної виконавчої влади з питань екології» 

 Доцент кафедри правознавства 

(12ДЦ №042757від 30.06.2015 р.) 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СС 00493706/004469-17. 

Дата видачі: 

23.10.2017 р.  

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

ННІ післядипломної освіти.  

«Впровадження інтерактивних технологій навчання при 

викладанні дисципліни «Цивільне право України». 
 



п.п. 2 1. Василенко Л. П. Адміністративно-правове 

регулювання відносин у сфері поводження з відходами. 

Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 74-78 

2.Василенко Л. П.  Стан правового регулювання діяльності 

органів державного управління щодо протидії негативному 

впливу біологічних та інших  шкідливих факторів на довкілля. 

Право і суспільство. 2018.  № 1.  С. 154-159 

3. Василенко Л. П. Майнова відповідальність посадових та 

службових осіб органів влади за заподіяння шкоди 

навколишньому природному середовищу. Порівняльно-

аналітичне право: електронне наукове фахове видання 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет».  2017. № 6. С.  94-97 

4. Василенко Л. П., Добровінський М. Децентралізація та 

реформа місцевого самоврядування. Підприємництво, 

господарство і право. 2017.  № 3. С. 123-126. 

5. Василенко Л. П. Повноваження та компетенція 

центральних органів виконавчої влади з питань екології та 

природних ресурсів. Вісник Запорізького національного 

університету: Юридичні науки. 2015. №  1.  С. 101-108 

п.п. 3 Юридична відповідальність за порушення 

природоресурсного законодавства України : монографія / О. Б. 

Німко, Л.П. Василенко, Р. Д. Ляшенко [та ін.] ; під заг. ред. О. Б. 

Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с 

п.п. 8 1. Відповідальний виконавець науково-дослідного 

проекту на 2017-2022 рр. «Юридична відповідальність за 

порушення  природоресурсного законодавстваУкраїни» 

(державний реєстраційний номер 01/3U000813) 

2. Керівник теми НДР «Сучасні тенденції розбудови правової 

держави в Україні та світі», (номер державної реєстрації 0117U 

000807, 2017–2022 рр.). 

п.п. 9. Експерт-консультант, член журі ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 



(Житомирська область) (2018, 2019 р.р.). 

п.п. 11 Приймала участь у якості офіційного опонента при 

захисті дисертації кандидата юридичних наук Гарварт Г. А. на 

тему «Організаційно-правові засади державного управління 

лісовим фондом України», який відбувся на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

16.10.2014 р.; 

Макогонюк Ю. Ю. Організаційно-правове забезпечення права 

на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України. 

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-

дослідному інституті публічного права (м. Київ) 21 .02.2017 р. 

п.п. 13 1. Василенко Л. П. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Деліктні зобов'язання у 

цивільному праві» для підготовки фахівців другого 

(магістерського) освітнього ступеня галузі знань 081 «Право» 

спеціальності 08 «Право» / Укладач: к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри правознавства Василенко Л. П. Житомир: ЖНАЕУ. 2018. 

13 с. 

2. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних 

занять з навчальної дисципліни «Деліктні зобов'язання у 

цивільному праві»  для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня галузі знань 081 «Право» спеціальності 08 

«Право» / Укладач: к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства 

Василенко Л. П. Житомир: ЖНАЕУ. 2018. 21 с. 

3. Василенко Л. П. Методичні рекомендації до практичних 

занять з навчальної дисципліни «Трудове право» для підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво» напрям підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» / Укладач: к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри правознавства Василенко Л. П. Житомир: ЖНАЕУ. 2018. 

86 с. 

п.п. 14 Керівництво постійно діючим студентським науковим 



гуртком «Клуб захисників приватних інтересів» 

 

Бучинська 

Анна 

Йосипівна 

Доцент кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Прецедентне право 

Європейського суду 

з прав людини 

 

Кандидат юридичних наук 

Наукова спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес, фінансове право, інформаційне право» (Диплом ДК № 

021616 від 16.05.2014 р.) 

Тема дисертації: «Адміністративно правові засади діяльності 

органів місцевого самоврядування за законодавством України і 

Польщі» 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СС 00493706/009676-19. 

Дата видачі: 

24.04.2019 р. 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

ННІ післядипломної освіти.  

«Методичне обґрунтування організації практичних занять з 

дисципліни «Господарське право і господарський процес» (на 

основі використання симуляції, кейс методів, тощо)».  

 

 п.п. 2. 1. Бучинська А.Й. Порядок обрання та дострокове 

припинення повноважень депутатів місцевого самоврядування за 

законодавством України та Польщі. Порівняльно-аналітичне 

право. 2015. № 2. С. 174 - 177. 

2. Бучинська А.Й. Власні і делеговані повноваження органів 

місцевого самоврядування в світлі законодавства України та 

Польщі Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 184 - 186. 

3. Бучинська А.Й. Оперативно-господарські санкції як 

різновид господарських санкцій. Підприємництво, господарство і 

право.  2018. № 3. С. 35 - 39. 

4. Бучинська А.Й. Оперативно-господарські санкції в 

енергетичній сфері Підприємництво, господарство і право. 2018. 



№ 6. С. 76-81 

п.п. 3 1. Фінансове право: Навчальний посібник /За заг. ред. 

д-ра філос. наук, проф. В.І. Муляра. Житомир: ЖДТУ, 2008. 192 с. 

2. Господарське законодавство: Навчальний посібник /За заг. 

ред. д-ра філос. наук, проф. В.І. Муляра. Житомир: ЖДТУ, 2008. 

208 с.  

3. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / 

Галунько В.,. Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с 

п.п. 8. Відповідальний виконавець науково-дослідного 

проекту на 2017-2022 рр. «Сучасні тенденції розбудови правової 

держави в Україні та світі» (державний реєстраційний номер 

0117U 000807).  

п.п. 9. Член журі IV етапу XXV Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства (27-31 березня 2017 року). 

п.п. 13. 1.Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Прецедентне право 

Європейського суду з прав людини» для студентів ОС «Магістр» 

напряму підготовки 081 «Право» / Укладач: к.ю.н., доцент 

кафедри правознавства А.Й. Бучинська. Житомир. 2019. 25 c. 

2. Методичні рекомендації та завдання для самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Прецедентне право 

Європейського суду з прав людини» для студентів ОС «Магістр» 

напряму підготовки 081 «Право» / Укладач: к.ю.н., доцент 

кафедри правознавства А.Й. Бучинська. Житомир. 2019. 21 c. 

3. Методичні рекомендації до написання випускних 

кваліфікаційних робіт для студентів ОС «Магістр» напряму 

підготовки 081 «Право» / Укладач: к.ю.н., доцент кафедри 

правознавства А.Й. Бучинська, к.ю.н. ст. викладач кафедри 

правознавства І.І. Кравчук Житомир. 2019. 30 c. 

п.п. 17 Юрисконсульт ДП «Житомирська обласна МТС» і 

Обласної Корпорації МТС липень 2000 р. – березень 2005 р. 

 



Бондарчук 

Наталія 

Валеріївна 

Доцент кафедри 

правознавства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

+ 

Земельно-правовий 

процес 

Кандидат юридичних наук 

Наукова спеціальність: 12.00.06 «Земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право» (ДК №067837 

від 31.05.2011 р.) 

 Тема дисертації «Правовий режим земель авіаційного 

транспорту України» 

 Доцент кафедри правознавства(12ДЦ №034941 від 

25.04.2013 р.) 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 

СС 00493706/004463-17. 

Дата видачі:  

23 жовтня 2017 р.  

ННІ післядипломної освіти 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України.  

«Роль навчальної дисципліни «Земельне право» у формуванні 

професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери.» 

 

п.п. 2 1. Бондарчук Н. В. Правові фактори забезпечення 

реалізації земельних правовідносин. Підприємництво, 

господарство і право. 2019. № 4. С. 105-110. 

2. Бондарчук Н. В.,  К. І. Сторожук К. І. Дискреційні 

повноваження в контексті реалізації земельних правовідносин в 

Україні. Порівняльно-аналітичне право: електронне фахове 

видання.  2019.  № 3. С. 115-117. 

3. Бондарчук Н. В., Бугайчук А. Ю. Проблеми правового 

регулювання медіації в Україні. Підприємництво, господарство і 

право. 2018. № 10. С. 209-213. 

4. Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як 

позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність. 

Часопис Київського університету права: український науково-

теоретичний часопис.  2018.  № 1.  С. 133–137. 



5. Бондарчук Н. В. Земельні правовідносини в Україні: 

сучасний стан та перспективи розвитку. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 3. С. 111-113. 

п.п. 3 1. Юридична відповідальність за порушення 

природоресурсного законодавства України : монографія / О. Б. 

Німко, Н. В. Бондарчук,Л.П. Василенко, Р. Д. Ляшенко [та ін.] ; 

під заг. ред. О. Б. Німко. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 208 с. 

п.п. 9 1.Член журі IV етапу XXV Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства (27-31 березня 2017 року). 

2.Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства (Житомирська область) (2019 р.р.). 

п.п. 10 Виконання обов’язків секретаря вченої ради 

факультету екології і права 2012-2017 р.р. 

п.п. 13 1. Бондарчук Н. В. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Земельно-правовий процес»  

для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього 

ступеня галузі знань 081 «Право» спеціальності 08 «Право» / 

Укладач: к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства Бондарчук 

Н. В. Житомир: ЖНАЕУ. 2018. 16 с. 

2. Бондарчук Н. В. Методичні вказівки для практичних занять 

з дисципліни «Земельно-правовий процес»  для підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівняосвітнього ступеня галузі 

знань 081 «Право» спеціальності 08 «Право» / Укладач: к.ю.н., 

доцент, доцент кафедри правознавства Бондарчук Н. В. Житомир: 

ЖНАЕУ. 2018. 42 с. 

3. Скулиш Є. Д., Ляшенко Р. Д., Бондарчук Н. В., Василенко 

Л. П. Наскрізна програма практичної підготовки студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 

«Право» спеціальності 08 «Право» / Укладачі: д.ю.н., професор, 

професор кафедри правознавства Скулиш Є. Д.,  к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри правознавства Ляшенко Р. Д., к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри правознавства Бондарчук Н. В. Житомир: 

ЖНАЕУ. 2018. 58 с. 



п.п. 14 1. Керівництво студенткою, яка зайняла призове (ІІ) 

місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(Ковальська Яна Вікторівна «Правове регулювання концесії 

земельної ділянки). 

2. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком з земельного права. 

п.п. 17 Досвід практичної роботи за спеціальністю на посаді 

помічника судді апеляційного суду Житомирської області 2002-

 2008 р.р. 

 

Хант Галина 

Олександрівна 

Завідувач 

кафедрою 

іноземних мов 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

__ 

Ділова іноземна 

мова 

 

Кандидат філологічних наук, 2014 р. 

 Наукова спеціальність: 10.02.04 «Германські мови» (ДК 

№024270 від 23.09.2014) 

 Тема дисертації: 

«Національно-марковані концепти у німецькій 

фразеологічній картині світу» 

  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ №186000 

Дата видачі: 
08 квітня 2016 року 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України,  

ННІ післядипломної освіти  
«Ділові ігри, їх класифікація та ознаки (на матеріалі сучасної 

німецької мови)». 
 

п.п. 1. 1. Romanchuk, L., Fedonuk, T., & Khant, G. (2017). 

Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the 

long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power 

Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 444-454.  

2. Lyudmila Romanchuk, Tatyana Fedonyuk, Viktor Pazych, 

Roman Fedonyuk, Galina Khant, Anatoly Petruk (2018). Assessment 



of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of 

indicators of the macrophytes fluctuating asymmetry. Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4, No. 10 (94).  

п.п. 2. 1. Вербальна об’єктивація національно-маркованого 

концепту OBRIGKEITSDENKEN у німецькомовних мас-медійних 

текстах. Науковий вісник міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Філологія» : зб. наук. пр. № 22. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 202 – 204.    

2. Фразеологічна картина світу як джерело етнокультурної 

інформації. Учені записки Таврійського університету імені В. 

Вернадського. Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальні 

комунікації".  Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2017.  Т. 15 (64).  № 3 

(2).  С. 188–192. 

3. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі 

німецькомовних мас-медійних текстів. Творчий спадок А. О. 

Білецького в новітніх парадигмах наукового знання : до 100-річчя 

від дня народження : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 

жовтня 2011 р.).  Київ : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.               

С. 383–387. 

4. Хант Г. А., Разумная К. А. Способы передачи украинских 

общественно-политических реалий в англо- и немецкоязычных 

онлайн медиа ресурсах. Евразийский союз ученых. 2019. № 4(61), 

ч. 6. С. 58–61. 

п.п. 3 Англійська мова: Навчальний посібник для студентів 

аграрних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів. 

Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017.  118 с. (1,4 д.а.) 

п.п. 4 З 2016 року – асистент проекту «Німецько-українська 

співпраця в галузі органічного землеробства».  

п.п.9 Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України відділення «Мовознавство» у 2017-2018 рр. Накази №25 і 

№32 Управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації від 01.02.2017 р. та 02.02.2018 р. відповідно. 



п.п.10 З 2016 року – завідувач кафедри іноземних мов 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

п.п.14 З 2016 року – керівник наукового гуртка «Academic 

Writing» 

п.п. 17 З 2004 року працює в перекладацьких агенціях «Great» 

та «Всесвіт» на посаді перекладача (англійська та німецька мови).   

 

Шевчук 

Світлана 

Федорівна 

 

Доцент кафедри 

суспільних наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

 

 

__ 

Філософія науки 

Кандидат філософських наук 

Наукова спеціальність: 09.00.01 - діалектичний і історичний 

матеріалізм(ФС № 010705, 29.08.1990) 

Тема дисертації: «Спілкування як спосіб відтворення 

духовного життя суспільства» 

 

Доцент кафедри гуманітарної освіти.(ДЦ АЕ № 000277 від 

26.02.1998) 
 

п.п. 2 1. Наукове і позанаукове знання: альтернатива чи 

діалог? Вісник Житомирського державного університету ім. 

І.Франка. Серія «Філософські науки». № 1(83). Житомир, 2017. 

с.115-119. 

2. Плюралізм у філософії та науці. Науковий журнал 

«Молодий вчений» № 4 (44) квітень 2017. Херсон: «Видавничий 

дім «Гельветика». С.119-124. 

3. Ціннісні аспекти ставлення людини до природи. Вісник 

Львівського університету ім. І.Франка. «Філософсько-

політологічні студії», Випуск 10.  «Видавництво Львівського 

університету ім. І. Франка». Львів, 2017. С.104-109. 

4. Наукове і позанаукове знання: становлення проблеми. 

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Видавництво 

«Гілея»,2018. Вип.130 (3). С.247-252. 

5. Аристотель – засновник науки (соціокультурні та 

епістемологічні детермінанти наукової програми мислителя) 

Вісник Львівського університету ім. І.Франка.- «Філософсько-



політологічні студії», Випуск 20.  «Видавництво Львівського 

університету ім.І.Франка». Львів, 2018. С.115-120. 

6. Віра і знання: до питання релігійності вчених. Вісник 

Львівського університету ім. І. Франка. «Філософсько-

політологічні студії», Вип.23, «Видавництво Львівського 

університету ім.І.Франка». Львів, 2019. С.107-112. 

п.п. 3 1. Трансформація українського суспільства та його 

еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи : монографія / 

І. А. Мельничук та ін. / За ред. І. А. Мельничука.  з іл. Житомир: 

Вид-во «Рута», 2018. 296 с. 

2. С.Ф.Шевчук, В. В. Мельничук Філософія: навчально-

методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2019. 120 с. 

п.п. 9 Участь у журі конкурсів «Мала академія наук України» 

(2017, 2018 рік); секція «Релігієзнавство». 

п.п. 15 1. Проблеми культурної ідентичності в ситуації 

сучасного діалогу культур:  матеріали Х  міжнародної наукової 

конференції. (Острог, 12-13 травня 2017 року) / ред.кол.: 

І.Д.Пасічник, Д.М. Шевчук та ін. Острог: Вид-во  Національного 

ун-ту «Острозька академія», 2017. Вип. 18.С. 58-60. 

2. Технократичне мислення і філософська культура. Освітні 

стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості 

громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро. Частина  І/ Наук. 

ред..О.Є.Висоцька. Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. С. 49-51. 

3. Світогляд як результат взаємодії науки з іншими 

елементами духовного життя. Знання. Освіта. Освіченість.: Зб. 

Матеріалів ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Вінниця, 28-29 вересня 2016 р. Вінниця: ВНТУ, 2016. С. 162-165. 

4. Погляд філософії на глобальні проблеми сучасності. 

Студентські наукові читання – 2016: Зб. Матеріалів, Житомир, 

2016. С. 108-110. 

 5.  Український менталітет: між Заходом і Сходом. Дні науки 

філософського факультету – 2017, 25-26 квіт. 2017 р.: : матеріали 



Всеукр. наук.-практ. конф., К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2017.Ч.5. С. 175-176. 

6. До питання існування «двох наук» (фундаментальної і 

прикладної). Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку 

регіонів: Всеукр. наук.-практ. конф. 16 трав. 2017,  м. Житомир. С. 

206-209.  

7. Роль читання та самоосвіти в умовах формування 

інформаційного суспільства. Філософська спадщина П.В.Копніна 

і сучасна філософія.: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, приуроченої до 60-річчя кафедри 

філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 31 травня 2018 р. Київ: ТОВ 

НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 140-142. 

8. Учити бути людиною: філософські засади педагогічного 

мислення. Modern education alspace: the transformation of national 

models in terms of integration.: II International scientific conference, 

October 26, 2018. Leipzig, 2018. C.141-148. 

9. Знання і віра у філософії Блеза Паскаля. Ціннісні орієнтири 

в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: 

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 

м.Тернопіль, 4-5 квітня, 2019. С. 124-126. 

п.п. 17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років в наявності. 

 

 

 

  



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

оцінювання 
Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

Ділова іноземна мова 

РН7, РН9, РН19, РН25, РН33, РН34 Методи навчання: практичні заняття; 

самостійна робота; модульні контрольні 

роботи. 

Методи оцінювання: поточний контроль, 

тестування (залік).  

Філософія науки 

РН1, РН28, РН30, РН33 

Методи навчання: практичне заняття, 

дискусія, ІНДЗ (індивідуальне навчально-

дослідне завдання), підготовка тез 

(статті) і виступ на конференції. 

Методи оцінювання: поточний контроль, 

«експрес»-котрольна робота, залік у формі 

тестування, оцінка за виконання ІНДЗ. 

Методологія правових досліджень 

РН1, РН3, РН26, РН27, РН28, РН32, 

РН33 

Методи навчання: лекції, практичне 

заняття; самостійна робота. 

Методи оцінювання: поточний контроль, 

тестування (залік). 

Актуальні проблеми теорії права 

РН3, РН8, РН10, РН11, РН24, РН26, 

РН27, РН30 

Методи навчання: практичне заняття; 

самостійна робота. 

Методи оцінювання: поточний контроль, 

тестування, іспит. 

Проблеми муніципального права  

РН1, РН10, РН13, РН18, РН22, РН23 Методи навчання : лекції, практичне 

заняття, самостійна робота, ІНДЗ 

(індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Методи оцінювання: поточний контроль, 

тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, іспит. 

Актуальні проблеми кримінального процесу 

РН2, РН6, РН11, РН18, РН22, РН32 Методи оцінювання: оцінюється 

підготовка та проведення занять з 

фахових дисциплін, керівництво 

самостійною роботою студентів, звіт. 

Методи оцінювання: поточний контроль; МКР; 

іспит; курсова робота. 

Юридичне тлумачення  

РН2, РН4, РН5, РН10, РН18, РН23, РН27 Методи навчання: лекція; практичне 

заняття (кейси); консультація; 

самостійна робота. 

Методи оцінювання: поточний контроль; іспит; 

курсова робота. 



Конституційний процес 

РН6, РН8, РН10, РН13, РН16, РН23 Методи навчання : лекції, практичне 

заняття, самостійна робота, ІНДЗ 

(індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Методи оцінювання: поточний контроль, оцінка 

за виконання ІНДЗ. 

Земельно-правовий процес 

РН1, РН2, РН6, РН11, РН17, РН20 Методи навчання: дискусії, аналіз 

правових ситуцій, розв`язання 

практичних завдань. 

Методи оцінювання: поточний контроль; 

тестування (МКР); іспит. 

Деліктні зобов’язання у цивільному праві 

РН1, РН2, РН11, РН14, РН15, РН22 Методи навчання: дискусії, аналіз 

правових ситуцій, розв`язання 

практичних завдань.  

Методи оцінювання: поточний контроль; 

тестування (МКР); іспит. 

Прецедентне право Європейського суду з прав людини 

РН5, РН15, РН20, РН21, РН22 Методи навчання: практичне заняття; 

самостійна робота; індивідуальне 

завдання. 

Методи оцінювання: поточний контроль; іспит. 

Юридичне тлумачення 

РН2, РН4, РН5, РН10, РН18, РН23, 

РН27 

Методи навчання: лекція; практичне 

заняття (кейси); консультація; самостійна 

робота. 

Методи оцінювання: поточний контроль; іспит; 

курсова робота. 

Актуальні проблеми кримінального процесу 

РН2, РН6, РН11, РН18, РН22, РН32 Методи оцінювання: оцінюється 

підготовка та проведення занять з 

фахових дисциплін, керівництво 

самостійною роботою студентів, звіт. 

Методи оцінювання: поточний контроль; МКР; 

іспит; курсова робота.  

Науково-педагогічна практика 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН13, РН19, РН21, 

РН23, РН28, РН29, РН30, РН31, РН33, 

РН34, РН35 

Методи навчання: проведення лекційних 

та практичних занять. 

Методи оцінювання: оцінюється підготовка та 

проведення занять з фахових дисциплін, 

керівництво самостійною роботою студентів, звіт. 

Виробнича практика за спеціальністю 

РН1, РН5, РН6, РН8, РН11, РН15, РН18, 

РН19, РН25, РН30, РН31, РН33 

Методи навчання: практична підготовка, 

що передбачає виконання вказівок 

Методи оцінювання: звіт 



керівника бази практики; збір, аналіз 

звітних документів; консультація. 

Переддипломна практика за спеціальністю 

РН1, РН5, РН6, РН8, РН11, РН15, РН18, 

РН19, РН25, РН28, РН30, РН31, РН32, 

РН33, РН35 

Методи навчання: практична підготовка, 

що передбачає виконання вказівок 

керівника бази практики; збір, аналіз 

звітних документів; консультація. 

Методи оцінювання: оцінюється оволодіння 

професійним досвідом та готовність випускника 

до самостійної професійної діяльності; звіт. 



Таблиця 4. Загальна інформація про заклад 

Кількість ліцензованих  

спеціальностей  

За 1 (бакалаврським) рівнем 26 

За 2 (магістерським) рівнем ) 19 

За 3 (освітньо-науковим/освітньо-творчим) 

рівнем 

8 

Кількість акредитованих  

освітніх програм 

За 1 (бакалаврським) рівнем 19 

За 2 (магістерським) рівнем ) 15 

За 3 (освітньо-науковим/освітньо-творчим) 

рівнем 

0 

Контингент студентів  

на всіх курсах навчання 

На денній формі навчання 4143 

На інших формах навчання (заочна, 

дистанційна) 

2649 

Кількість факультетів  8 

Кількість кафедр  41 

Кількість співробітників  

(всього) 

 в т.ч. педагогічних 382 

Серед них: - докторів наук, професорів 97 

- кандидатів наук, доцентів 271 

Загальна площа  

будівель, кв. м 

Серед них: 

- власні приміщення (кв. м) 

 

36711 

- орендовані (кв. м) 0 

- здані в оренду (кв. м) 0 

Навчальна площа  

будівель, кв. м 

Серед них: 

- власні приміщення (кв. м) 

 

16252 

- орендовані (кв. м) 0 

- здані в оренду (кв. м) 0 

Бібліотеки Кількість місць у читальному залі 260 

Гуртожитки Кількість гуртожитків 4 

 Кількість місць для проживання студентів 1458 

 

 

 



ЗАПЕВНЕННЯ 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього документах, є достовірною. 

Гарантуємо, що Житомирський національний агроекологічний університет надасть за запитом експертної групи 

будь-які документи або додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією 

освітньою програмою. 

 

Ректор ЖНАЕУ 
 

О. В. Скидан 

  

 

 


