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ВСТУП

Мета додаткового фахового вступного випробування -  визначення поча
ткового рівня знань та вмінь з комплексу фундаментальних дисциплін та вияв
лення здатності до опанування освітньої програми за обраним напрямом підго
товки, оцінка світогляду вступника та визначення рівня його інтелектуального 
потенціалу.

Додаткове фахове вступне випробування проходять вступники, які всту
пають на навчання за обраною спеціальністю на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю.

Додаткове фахове 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 ТЕМ А ТИ КИ  П И ТАН Ь

з дисциплін,
які виносяться на додаткове фахове вступне 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»

1. Ю РИДИ ЧН А ДЕО Н ТО Л О ГІЯ

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 ДЕРЖ АВИ  І П РАВА УКРАЇНИ

1. Рабовласницькі державні утворення і право на території України (VII ст. 
до н. е. -  VI ст. н. е.).
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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.
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 (1917-1920 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.

С П И С О К  Л ІТ Е РА Т У РИ

для самостійної підготовки вступника до 
додаткового вступного випробування

Ю РИ Д И Ч Н А  Д Е О Н ТО Л О ГІЯ
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Юридична деонтологія: підручник / С.С. Сливка. -  K.; X., 2015.
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ЗРАЗОК
білету додаткового фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОПП:

Д одаткове фахове вступне випробування
Білет №  1

Н адайте 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.

Юридичний 
господарського, права

Сопілко

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

3.Принцип «дозволено все, що не заборонено законом» застосовується щодо:
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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 № 6 від 2 0 .0 2 .2 0 1 9 ^ /

Завідувач кафедри Л І / 7 '  С.О. Юлдашев
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РЕЙТИН ГО ВІ о ц і н к и

Виконання окремих завдань додаткового ф ахового вступного випробування

Вид навчальної роботи М аксимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1-50 ?

Усього 100

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

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань Критерій оцінки

2 правильна відповідь на запитання

0 неправильна відповідь на запитання

Відповідність рейтингових оцінок  
у балах оцінкам за національною  ш калою

Оцінка 
в балах

Пояснення

6 (1-100

90-100

75-89

60-74

0-59

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

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

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

Вступне
випробування

складено

Вступне випробування не складено
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