
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

для вибору навчання за академічною мобільністю 

 
1. Інформація про заклад вищої освіти-партнер 

 

Назва і адреса Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

Poltava Institute of economics and law of Open International 

UNIVERSITY of Human Development"UKRAINE" 

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 6 

Адміністрація Директор Мякушко Надія Семенівна 

Заступники: 

Шаравара Роман Іванович 

перший заступник директора з науково-педагогічної роботи 

Бондаренко Павло Іванович  
заступник директора з адміністративно-господарських питань 

Загальний опис Головна сторінка URL: https://pl.uu.edu.ua/  

Доступ до публічної інформації URL:  
https://pl.uu.edu.ua/yuridichna_klinika/zayava_kliyenta/  
Кафедри: 

Правознавства та фінансів URL: 
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%

8c%d1%82%d0%b5%d1%82-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2

%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-

%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra

_pravoznavstva/  
Соціальної роботи та спецосвіти URL: https://pl.uu.edu.ua/socialjno-

gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/  
Філології та соціально-гуманітарних дисциплін URL: 
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-

gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/  
 

Основні 

правила 

(процедури 

визнання 

результатів 

навчання) 

Положення про організацію освітнього процесу  

URL: 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_

procesu/1_Polozh_pro_organizaciyu_navch_procesu_v_UU_27_02_15.pdf 

Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на 

підставі наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та 

результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів 

ЄКТС та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, 

завіреного в установленому порядку у вищому навчальному закладі, 

на базі якого здійснюється академічна мобільність. (Положення про 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти)  

Координатор 

від закладу- 
партнера 

Перший заступник директора з науково-педагогічної роботи 

Шаравара Р. І. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.uu.edu.ua/
https://pl.uu.edu.ua/yuridichna_klinika/zayava_kliyenta/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/1_Polozh_pro_organizaciyu_navch_procesu_v_UU_27_02_15.pdf
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/1_Polozh_pro_organizaciyu_navch_procesu_v_UU_27_02_15.pdf


2. Інститут (факультет) 
 

Загальний 

опис 

Інституту 

(факультету) 

Кафедри: 

Правознавства та фінансів  

Завідувач: канд. пед. наук, доцент Басенко Р. О. 

URL: 
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c

%d1%82%d0%b5%d1%82-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%

d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-

%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pr

avoznavstva/  
Соціальної роботи та спецосвіти  

Завідувач: канд. пед. наук, доцент Куторжевська Л. І. 

URL: https://pl.uu.edu.ua/socialjno-

gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/  
Філології та соціально-гуманітарних дисциплін  

Завідувач: канд. філол. наук, доцент Рябокінь Н. О. 

URL: https://pl.uu.edu.ua/socialjno-

gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/  
 

Адміністрація Директор Мякушко Надія Семенівна, канд. політ. наук, доцент 

Заступники: 

Шаравара Роман Іванович 

перший заступник директора з науково-педагогічної роботи, канд. екон. 

наук, доцент 

Бондаренко Павло Іванович  

заступник директора з адміністративно-господарських питань 

Перелік 

освітньо- 

професійних 

програм зі 

споріднених 

спеціальностей 

Освітньо-професійна програма  Право ОС Бакалавр 

URL: https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/sertifikat/  

 

Графік 

навчального 

процесу 

Графік навчального процесу  

URL: https://uu.edu.ua/grafic_navchalnogo_procesu 

Кваліфікація, 

що  

присвоюється 

Бакалавр за спеціальністю Право 

Перелік 

компонентів 

освітньо- 

професійних 

програм та їх 

логічна 

послідовність в 

кредитах 

ЄКТС,форми 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

URL: https://pl.uu.edu.ua/osoblivosti_navchaljnogo_planu/ 

https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/fakuljteti/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2/kafedra_pravoznavstva/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_socialjnoi_roboti/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/
https://pl.uu.edu.ua/socialjno-gumanitarnij_fakuljtet/kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov/
https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/sertifikat/
https://uu.edu.ua/grafic_navchalnogo_procesu
https://pl.uu.edu.ua/osoblivosti_navchaljnogo_planu/


Критерії 

оцінювання 

та засоби 

діагностики 

результатів 

навчання 

Результати складання студентами екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», 

«добре»,«задовільно», «незадовільно»). 

Положення про організацію освітнього процесу Полтавського інституту 

економіки і права Університету «Україна» 

 

 

3. Опис навчальних дисциплін (освітніх компонентів) 
3.1. Назва навчальної дисципліни (освітнього 
компоненту) 

Адміністративне судочинство 

3.2. Загальний обсяг навчальної дисципліни 
(освітнього компоненту) (годин, кредитів). 

150 годин, 5 кредитів ЄКТС 

3.3. Тип (обов’язкова чи вибіркова 
дисципліна). 

Вибіркова 

3.4. Термін навчання (рік навчання (курс), 
семестр). 

3 рік навчання, 1 семестр 

3.5. Структура навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту): кількість годин на 
лекції, практичні (семінарські,лабораторні) 
заняття, самостійну роботу. 

24 год. лекції,  

26 год. практичні заняття,  

100 год. самостійна робота 

3.6. Вид індивідуального завдання та кількість 
годин на його виконання. 

Не передбачено 

3.7. Вид підсумкового семестрового контролю. Залік 

3.8. Викладач Товста С.П. 
 

4. Загальна інформація для здобувачів вищої освіти 
 

Забезпечення 

житлом 

Положення про гуртожиток  

URL: https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/  

 

Харчування URL: https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/  

Медичне 
забезпечення 

URL: https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/  
 

Забезпечення 

здобувачів 

вищої освіти з 

особливими 

потребами 

Забезпечуються ЗВО-партнером відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу 

 

Страхування Забезпечуються ЗВО-партнером відповідно до Положення про 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти  

Умови для 

навчання 

Забезпечуються ЗВО-партнером відповідно до Положення про 
академічну мобільність здобувачів вищої освіти  

Міжнародні 

програми 

У Полтавському інституті економіки і права Університету «Україна» 

діють 10 міжнародних угод з навчальними закладами, дослідницькими 

інститутами й науковими товариствами  

URL: 

https://pl.uu.edu.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%8

6%D1%8F/  

https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/
http://puet.edu.ua/yidalnya
https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/
http://pnpu.edu.ua/infrastruktura-kampusu
http://pnpu.edu.ua/infrastruktura-kampusu
https://pl.uu.edu.ua/informaciya_pro_zaklad/
https://pl.uu.edu.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F/
https://pl.uu.edu.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F/
https://pl.uu.edu.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F/
https://pl.uu.edu.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F/


Практична 

інформація для 

мобільних 

здобувачів 

вищої освіти 

URL: https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/  

 

 

Практика, 

стажування та 

інші 

форми 

академічної 

мобільності 

Забезпечуються ЗВО-партнером відповідно до проведення практик 
студентів інституту 
URL: https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/  

Умови для 
зайняття 
спортом 

URL: https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/  
 

Позанавчальна 
діяльність та 
дозвілля 

URL: https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/  
 
 

 

https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/
https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/:%20http:/puet.edu.ua/uk/sportivne-zhittya
https://pl.uu.edu.ua/studentsjke_samovryaduvannya/

