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ВСТУП  
 

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань з 

комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 

знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту 

студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних 

освітніх програм. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

теоретичного питання та практичного завдання на основі теоретичних 

питань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 

годин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ 

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування за освітньо-

професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти «Бакалавр» з 

нормативним терміном навчання 3 роки  

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

 

1. Поняття, основні властивості та принципи права. 

2. Поняття та види форм (джерел) права. 

3. Історичні типи джерел права. 

4. Поняття, ознаки та структура норми права як джерела права. 

5. Поняття та складові елементи системи права. 

6. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів. 

7. Поняття та структура правової системи. 

8. Поняття, ознаки та функції держави. 

9. Форма правління: поняття та види. 

10. Форма державного устрою: поняття та види. 

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

 

1. Поняття конституційного права як галузі національного права країни. 



  Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного випробування 

за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» з 

нормативним терміном навчання 3 роки на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

П 15.01.06(69)-01-2019  

Стор. 3 із 9 

 

2. Джерела конституційного права в Україні та зарубіжних країнах. 

Принципи конституційного права.  

3. Визначення конституції. Властивості конституції як акту вищої 

юридичної сили. 

4. Поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Обмеження прав 

і свобод.  

5. Громадянство і правовий режим іноземців.  

6. Принципи виборчого права. Види виборчих систем.  

7. Предмет референдуму.  

8. Компетенція глави держави.  

9. Форми парламентської відповідальності уряду.  

10. Компетенція Конституційного Суду.  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою 

підготовки здобувачів вищої освіти «Бакалавр» з нормативним терміном 

навчання 3 роки  
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Тихомиров, В.С. Ковальский. – К.: Юрінком Інтер, 2005.  

2. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. 
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4. Антологія української юридичної думки. – Т.8. Міжнародне право / За заг. 

ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2004.  

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

 

Основна: 

 

1. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської 

міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: монографія. – 

К.: Логос, 2010. 

2. Шаптала Н.К. Особливості національного конституціоналізму в питаннях 

захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян. // Вісник 

Конституційного Суду України. - 2010. - № 6.  

3. Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. / до 20 – ї річниці 

Конституції України та 25-ї річниці незалежності України. – К.: 

Видавництво Ліра – К, 2016.  

4. Муніципальне право України: підруч. / [М.О. Баймуратов, В.Ф. Погорілко, 

О.Ф. Фрицький та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2001.  

 

Додаткова: 
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на сучасному етапі міждержавної інтеграції. - Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Право, 2011, Вип. 1.  

2. Тищук Т.І. Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України. // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5.  

3. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / за ред. М. П. 

Орзіха. – К.: Юрінком Інтер, 2016.  
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Фахове вступне випробування  

Білет № 1 
 

 

Завдання 1. Поняття, основні властивості та принципи права. 

Завдання 2. Поняття конституційного права як галузі національного права 

країни. 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права 

(Протокол № 2 від 12.02.2019) 

 

 

Завідувач кафедри _____________ Драчов О.В. 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 50 

Виконання завдання № 2 50 

Усього 100 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань  

вступних випробувань та їх критерії 

 

Оцінка в балах за 

виконання 

окремих завдань 

Критерії оцінки 

45-50 Відмінно  

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

38-44 Добре 

(у цілому вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

30-37 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків та 

задовольняє мінімальним критеріям) 

Менше  

30 
Незадовільно 

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 

Увага!     Оцінки менше, ніж 30 балів, не враховується під час визначення 

рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

60-100 

90-100 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

75-89 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

60-74 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-59 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Бакалавр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 

(АР) 

100 Визначається як 

середньоарифметична оцінок за 

100-бальною шкалою, отриманих 

вступником за весь попередній 

перпіод навчання 

2. Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 

100 Визначається за 100-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

5. Особистий 

інтегральний рейтинг 

вступника (ОІР) 

200 ОІР = АР + ФР  

 
 

 

 

 
 



  Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного випробування 

за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» з 

нормативним терміном навчання 3 роки на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

П 15.01.06(69)-01-2019  

Стор. 9 із 9 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайомлення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
№ 

пор. 
Прізвище ім'я по батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


