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Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань за на
прямами 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.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
стових завдань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин (90 хв.)

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

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» 

з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1. Форма держави, загальна характеристика елементів.
2. Поняття, ознаки та структурні елементи механізму держави.
3. Політична система суспільства: загальна характеристика.
4. Поняття, ознаки та особливості розвитку правової держави.
5. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.
6. Форми реалізації права та механізм їх здійснення. Правозастосування.
7. Поняття, ознаки та види правовідносин.
8. Поняття, ознаки та види правопорушень.
9. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види та підстави притягнен

ня.
10. Загальна характеристика законності та правопорядку.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

1. Поняття правоохоронної, правозахисної діяльності та правоохоронних ор
ганів, основні конституційні положення щодо судової влади та характерис
тика її системи.

2. Поняття судової влади та її ознаки. Судоустрій України. Статус суддів.
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3. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції: 
повноваження, склад, структура, процедура розгляду справ, порядок та 
форма звернення до суду.

4. Прокуратура України: принципи організації та правові основи діяльності, 
завдання та основні функції.

5. Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування: поняття, 
значення, мета, система органів та їх правовий статус.

6. Адвокатура та адвокатська діяльність в Україні.
7. Нотаріат в Україні: поняття, компетенція, принципи та організаційні фор

ми діяльності.
8. Завдання, структура та повноваження Міністерство юстиції України.
9. Пробація в Україні: мета, завдання, підстави, види. Правовий статус пер

соналу органу пробації та суб’єктів пробації.
10. Загальна характеристика Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, його статус, повноваження та організація діяльності.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет 
Кафедра кримінального права і процесу

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Деьсац факультету

Сопілко

Бакалавр
26 «Цивільна безпека»
262 «Правоохоронна діяльність» 
«Правоохоронна діяльність»

Фахове вступне випробування
Білет № І

Надайте вірний варіант відповіді.

1. Якій формі правління притаманні такі ознаки: президент обирається всенаро
дним голосуванням, президент не очолює уряд, уряд призначається президен
том, парламент може виразити недовіру уряду?
a) [ ] президентська республіка;
b ) [ ] парламентська монархія;
c) [ ]змішана республіка;
сі) [ ]парламентська республіка.

2. Правова форма організації та діяльності політичної влади, а також її відноси
ни з індивідами як суб'єктами права, це:
a) [ ] правова держава;
b) [ ] соціальна держава;
c) [ ] демократична держава; 
сі) [ ] теократична держава.
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3. Система ознак протиправної поведінки, необхідних і достатніх для притяг
нення до юридичної відповідальності називається:
a) [ ] склад правопорушення;
b) [ ] суб’єктивна сторона правопорушення:
c) [ ] об’єктивна сторона правопорушення: 
сІ)[ ] мотиви правопорушення.

4. До форм реалізації судової влади належать:
a) [ ] судове провадження;
b ) [ ] конституційне та цивільне судочинство;
c) [ ] конституційне, цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне 
провадження;
сі) [ ] цивільне і кримінальне провадження.

5. Документ про право на заняття адвокатською діяльністю називається:
a) [ ] посвідчення;
b) [ ] ліцензія;
c) [ ] свідоцтво; 
сі) [ ] сертифікат.

50. Які обмеження встановлені для суддів?
a) [ ] не може належати до політичних партій та профспілок;
b) [ ] брати участь у будь-якій політичній діяльності та мати представницький 
мандат;
c) [ ] обіймати будь-які інші оплачувані посади та виконувати іншу оплачувану 
роботу;
сі) [ ] усі відповіді правильні.

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права і процесу 
(Протокол № 2 від 17.02.2020). л

Завідувач кафедри /Ч і/ /  С.Я.Лихова
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахового вступного випробування

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки (ба
ли)

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 оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

100-200

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

100-149
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям)

0-99 Вступне випробування не складено
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№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ з  д о к у м е  і і т о м

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ з м і н

№

№ 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


