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1. Пояснювальна записка
Відповідно до розділу VI «Організація і проведення конкурсу» Правил
прийому на навчання до БДПУ в 2017 році для конкурсного відбору осіб при
прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю,
використовуються

результати

додаткової

співбесіди,

за

результатами

якої

приймається протокольне рішення рекомендувати або не рекомендувати вступника
до складання фахового вступного випробування.
Мета додаткової співбесіди для вступу на здобуття освітнього ступеня
бакалавра: з’ясувати рівень наявних базових теоретичних знань вступників з метою
допущення їх до фахового вступного випробування для вступу на навчання за
ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю.
Форма вступного випробування - співбесіда.
Співбесіда проводиться відповідно до програм додаткової співбесіди для
конкурсного відбору при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які затверджуються
Вченою радою БДПУ.
Вступне випробування у формі співбесіди проводять члени фахової
атестаційної комісії.
Члени фахової атестаційної комісії оцінюють правильність відповідей в аркуші
усної

відповіді

(співбесіди),

який

по

закінченню

співбесіди

підписується

екзаменаторами та вступником.
Вступнику на співбесіді задають як найменше два питання відповідно до
обраної для вступу спеціальності. Якщо члени комісії незадоволені відповідями
вступнику додатково задають питання, поки не буде встановлений рівень знань
абітурієнта.
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Вимоги до відповіді абітурієнта
Під час співбесіди абітурієнт повинен показати:
а)

чітке знання юридичних понять, термінів, формулювань, передбачених

програмою;
б)

вміння точно i стисло висловити думку в усній i письмовій формі;

в)

наявність вмінь і навичок, передбачених державними стандартами,

вміння застосовувати поняття, методи і факти при розв’язування практичних
юридичних задач.
Перелік дисциплін, що виносяться на додаткову співбесіду
1.

Основи правознавства.
2. Зміст програми

Тема 1. Основи теорії держави. Особливості формування державно-правових
інститутів у різних народів. Поняття держави та її ознаки. Апарат держави як
система державних органів. Місце апарату в механізмі держави. Характеристика
внутрішніх і зовнішніх функцій держави. Поняття форми держави. Співвідношення і
взаємодія держави та особи. Загальна характеристика концепцій про сутність і
соціальне призначення держави.
Поняття та терміни: «держава», «форми держави», «державний устрій»,
«суверенітет».
Тема 2. Основи теорії права. Поняття права та його ознаки. Місце і роль
права в системі соціальних норм. Загальна характеристика основних галузей права.
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу. Правові відносини.
Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна. Поняття правової
поведінки. Правопорушення: поняття, причини і види. Юридична відповідальність:
поняття і ознаки.
Поняття та терміни: «право», «правовідносини», «правосуб’єктність»,
«юридична відповідальність».
Тема 3. Основи конституційного права. Загальні засади демократичного
конституційного ладу України. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.
Види референдумів. Виборче право та виборча система в Україні. Територіальний
устрій України. Громадянство України як один з інститутів конституційного права.
Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх
дотримання. Загальна характеристика системи органів державної влади.
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Поняття та терміни: «Конституція», «демократія», «права і свободи
людини», «верховенство права».
Тема 4. Основи цивільного права України. Цивільне право України: поняття і
система. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний
кодекс України. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення.
Суб’єкти цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільно-правових відносин. Захист
цивільних прав. Право власності. Зобов’язальне право. Поняття зобов’язання,
підстави його виникнення та припинення. Цивільно-правові договори: поняття і
види. Цивільно-правова відповідальність. Спадкування за законом і за заповітом.
Поняття та терміни: «фізична особа», «юридична особа», «договір»,
«заповіт».
Тема 5. Основ сімейного права України. Поняття сімейного права, його
принципи та джерела. Шлюб за сімейним законодавством. Укладення та припинення
шлюбу. Права та обов'язки подружжя. Права та обов'язки матері, батька і дитини.
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Права та обов'язки
інших членів сім'ї та родичів.
Поняття та терміни: «шлюб», «опіка», «піклування», «усиновлення».
Тема 6. Основи трудового права. Поняття трудового права і предмет його
регулювання. Джерела трудового права. кодекс законів про працю України.
Колективний і трудовий договори. Контракт – особлива форма трудового договору.
Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Особливості трудової
діяльності неповнолітніх. Підстави розірвання трудового договору. Трудова
дисципліна як різновид дисципліни. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна
відповідальність. Індивідуальні й колективні трудові спори.
Поняття та терміни: «трудовий договір», «колективний договір», «трудові
спори».
Тема 7. Основи адміністративного права. Поняття державного управління та
співвідношення його з виконавчою владою. Державна служба: поняття, правовий
статус державних службовців. Поняття, предмет і метод адміністративного права
України. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу про
адміністративні правопорушення. Адміністративні правовідносини. Адміністративне
деліктне право. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна
відповідальність неповнолітніх. Адміністративні стягнення: поняття та види. Основи
адміністративного процесу.
Поняття та терміни: «державна служба», «адміністративна відповідальність».
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Тема 8. Основи кримінального права. Основні поняття і система
кримінального права. Характеристика Кримінального кодексу України. Кримінальна
відповідальність та її підстави. Поняття злочину та його ознаки. Поняття складу
злочину. Співучасть у злочині. Кримінальне покарання: поняття та ознаки.
Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Злочини
проти життя і здоров’я. Злочини проти власності.
Поняття та терміни: «злочин», «склад злочину» «покарання», «форма вини»,
«вбивство», «крадіжка».
3. Перелік питань
1. Поняття та сутність держави
2. Механізм держави і державний апарат
3. Загальне вчення про право
4. Норми права
5. Правові відносини
6. Поняття і види правової поведінки
7. Право і звичай, їх співвідношення
8. Реалізація норм права
9. Тлумачення норм права
10. Юридична відповідальність
11. Структура Конституції України, її загальна характеристика
12. Основні ознаки України як суверенної держави
13. Громадянство України
14. Громадянські права та свободи людини і громадянина
15. Політичні права та свободи людини і громадянина
16. Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина
17. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в України
18. Місце і роль глави держави у системі органів державної влади
19. Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції України
20. Поняття місцевого самоврядування та його органів
21. Фізичні та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин
22. Поняття та види правочинів
23. Право власності: поняття, зміст, підстави виникнення
24. Право інтелектуальної власності: поняття, об’єкти, суб’єкти
25. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
26. Цивільно-правовий договір: поняття, зміст, види, форма
27. Правова характеристика договорів купівлі-продажу, найму (оренди)
28. Загальні положення про відшкодування шкоди
29. Поняття спадкування. Спадкування за заповітом та за законом
30. Поняття, умови та порядок укладення шлюбу. Припинення шлюбу
31. Майнові правовідносини подружжя
32. Визначення походження дитини. Особисті немайнові права і обов’язки батьків
і дітей
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33. Обов’язок батьків утримувати дитину, повнолітніх дочку, сина та його
виконання. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його
виконання
34. Трудовий договір та його зміст
35. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Дисциплінарний
проступок
36. Поняття матеріальної відповідальності, підстави та умови
37. Суб’єкти адміністративного права
38. Методи державного управління
39. Поняття і підстави адміністративної відповідальності
40. Система адміністративних стягнень
41. Поняття злочину, ознаки та склад злочину
42. Стадії вчинення злочину
43. Співучасть у злочині
44. Повторність, сукупність та рецидив злочину
45. Обставини, що виключають злочинність діяння
46. Звільнення від кримінальної відповідальності
47. Поняття і мета покарання. Система види покарань
48. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
49. Поняття і види вбивства
50. Характеристика викрадення чужого майна
4. Критерії оцінювання
Вступнику на співбесіді задають як найменше два питання відповідно до
обраної для вступу спеціальності. Якщо члени комісії незадоволені відповідями
вступнику додатково задають питання, поки не буде встановлений рівень знань
абітурієнта. За згодою членів комісії знання абітурієнта, які він показує на співбесіді
можуть бути оцінені як незадовільні, задовільні, добрі, відмінні.
Якщо вступник розкриває питання на 0…25 % – оцінка «незадовільно»; на
26…50 % – «задовільно»; на 51…75 % – «добре»; на 76…100 % – «відмінно».
Якщо вступник отримав оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», то його
рекомендують до складання фахового вступного випробування з фундаментальних і
спеціальних дисциплін.
Якщо вступник отримав оцінку «незадовільно», то його не рекомендують до
складання фахового вступного випробування з фундаментальних і спеціальних
дисциплін.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її
проведення.
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Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до складання фахового
вступного

випробування

з

фундаментальних

і

спеціальних

дисциплін,

відсторонюються від участі в конкурсному відборі при прийомі на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.
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