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ВСТУП

Мета додаткового вступного випробування -  визначення рівня знань за 
напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно- 
орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 
передбачені програмою вступу.

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
тестових завдань.

Додаткове фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х ака
демічних годин (90 хв.)

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін,
які виносяться на додаткове вступне випробування на освітній ступінь 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

1. Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна.
2. Юридична діяльність: поняття та зміст.
3. Загальна характеристика юридичної наукової діяльності.
4. Юридична освітня діяльність.
5. Місце і призначення юриста в суспільстві і державі.
6. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності.
7. Професіограми юридичних професій.
8. Професійна культура юриста: поняття, зміст та види.
9. Професійні відхилення в діяльності юристів та способи їх попередження.
10. Дисциплінарна відповідальність юристів-практиків.

2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

1. Рабовласницькі державні утворення і право на території України (VII ст. 
до н. е. -  VI ст. н. е.).

2. Становлення і розвиток держави і права Київської Русі.
3. Галицько-Волинська держава -  спадкоємиця державно-правової традиції 

Київської Русі.
4. Державно-політичний устрій і право на українських землях литовсько- 

польської доби. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій.
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5. Українська козацько-гетьманська держава та її право (середина XVII -  кі
нець XVIII ст.).

6. Суспільно-політичний лад і право на українських землях під іноземною 
зверхністю (XVIII -  XIX ст.).

7. Відродження Української національної держави і права ( 1417-1920 рр.).
8. Державність і право на західноукраїнських землях між двома світовими

війнами.
9. Радянська держава і право в Україні.
10. Проголошення, розбудова і розвиток незалежної України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

для самостійної підготовки вступника до 
додаткового вступного випробування

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ
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ЗРАЗОК
білету Ообаткового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет 
Кафедра господарського, повітряного та космічного права

Освітній ступінь: 
Гапузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:

Бакалавр 
08 «Право»
081 «Право» 
«Правознавство»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декаїї^факультету

І. Сопілко

Додаткове вступне випробування
Білет № 1

Надайте вірний варіант відповіді.

1.Термін «деонтологія» вперше запровадив:
a) [ ] І. Бентам;
b) [ ] Т. Гоббс;
c) [ ] Дж. Локк; 
сі) [ ] Ф. Бекон.

2.Вчення про систему морально-правових випереджувальних принципів профе
сійної поведінки юриста, які відображають фактичні знання про людину, мо
раль, правові явища і суспільні закони з метою їх подальшого втілення у право
ву діяльність -  це:
a) [ ] правнича етика;
b) [ ] правнича естетика;
c) [ ] юридична деонтологія; 
сі) [ ] юридична психологія.

3.Принцип «дозволено все, що не заборонено законом» застосовується шодо:

Система .менеджменту якості щ  , СМЯ НАУ
Програма додаткового вступного випробування на ПДВ 13 .0 1.05(04)-

освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном докУмента_______ 02-2020_____
навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного _ ,  „. .  . Стор 6 з 8___________ рівня «М олодшии спеціаліст»____________ _______________' _______________

a) [ ] органів виконавчої влади;
b ) [ ] суб’єктів підприємництва;
c) [ ] органів місцевого самоврядування; 
сі) [ ] всіх юридичних осіб.

4 Вищою судовою інстанцією у Козацько-гетьманській державі був:
a) [ ] Генеральний суд;
b) [ ] коронний трибунал;
c) [ ] магістратський суд; 
сі) [ ] королівський суд.

5 Головний орган самоврядування в містах з магдебурзьким правом:
a) [ ] копа;
b) [ ] ратуша
c) [ ] магістрат; 
сі) [ ] лава.

50. Згідно з Декларацією про державний суверенітет України народом України 
визнаються:
a) [ ] громадяни всіх національностей;
b ) [ ] українці за походженням;
c) [ ] громадяни всіх національностей з 18 років; 
сі) [ ] всі громадяни, крім неправоздатних осіб.

Схвалено на засіданні кафедри господарського, повітряного та космічного права 
(Протокол № 2 від 28.02.2020}Ґ^~~)

Завідувач кафедри гу^7 )/3< / С.О. Юлдашев
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань додаткового вступного випробування

Вид навчальної роботи
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали)
Виконання завдання № 1-50 4

Усього 200

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань

Критерій оцінки

4 правильна відповідь на запитання

0 неправильна відповідь на запитання

Відповідність рейтингових ОЦІН О К 

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах

Пояснення

100-200 Вступне випробування складено

0-99 Вступне випробування не складено

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто оці
нюється за двобальною шкалою -  склав/не склав. Особи, які отримали за додат
кове випробування 100 і більше балів, вважаються такими, що склали випробу
вання. Особи, які не склали додаткове вступне випробування, тобто отримали 99 
і менше балів, до участі у фахових випробуваннях не допускаються.
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(Ф 03.02-01)
АРКУ» 1 НОIIIIIРЕНГІЯ ДОКУМЕНТА

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.1.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ __________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи.

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ___________________

№ 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


