
ІІ – Загальна характеристика 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

081 Право 

1. Загальна характеристика 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного 

підрозділу 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола,  

кафедра Права 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що присвоюється Бакалавр 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Форми навчання Денна/Заочна 

Освітня кваліфікація Бакалавр  

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 081 Право 

Освітньо-професійна програма – Право 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний.  

Обсяг освітньої програми бакалавра:  

- на базі повної загальної середньої освіти –240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців; 

- на основі освітнього ступеня «фаховий молодший 

бакалавр»/освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 081 Право 120 кредитів ЄКТС (з 

перезарахуванням не більше ніж 120 кредитів), термін 

навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Рішення Акредитаційної комісії №6 від 06 червня 2019р., 

протокол № 6. 

Акредитовано за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти (наказ МОН України від 12.06.2019р., №821).  

Строк дії сертифікату до 1 липня 2024 року. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL 

– 6 рівень. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти, вищої 

освіти ступеня «молодший бакалавр», освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» зі 

спеціальності 081 Право 

Мова (и) викладання Українська 

Термін дії освітньої програми До оновлення, але не менше ніж 1 раз на 4 роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://gi.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-

prohramy/bakalavr 

2.  Мета освітньої програми 

Підготовка компетентних, кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних 

вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в юридичній сфері з 

урахуванням потреб ринку праці і сучасних тенденцій в правничій галузі; сформувати 

загальні та спеціальні компетентності, необхідні для застосування права, розуміння природи і 

змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин.  

http://gi.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr
http://gi.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr


 

3. Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області Об’єкти вивчення: право як соціальне явище. Вивчення 

права та його джерел ґрунтується на правових 

доктринах, цінностях і принципах, в основі яких 

покладені права та основоположні свободи людини. 

Цілі навчання: формування здатності розв'язувати 

складні спеціалізовані завдання у сфері права з 

розумінням природи і змісту його основних правових 

інститутів, а також меж правового регулювання різних 

суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області складають 

знання про основи поведінки індивідів і соціальних 

груп; творення права, його тлумачення та застосування; 

правові цінності, принципи, а також природа і зміст 

правових інститутів, етичні стандарти правничої 

професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання наукових явищ; методики 

правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і 

соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її 

вирішення на основі принципів права; андрогогічні 

інтерактивні методи; інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

програмні продукти, що застосовуються в правовій 

діяльності. 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма бакалавра. 

Програма орієнтується на глибоке розуміння теорії 

права, широкі знання щодо галузей права та досконале 

володіння набором професійних навиків та цінностей 

таких як правниче дослідження, аналіз і письмо, 

юридична оборона, професійна етика, правниче 

обгрунтування, юридичне та критичне мислення. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Збалансованість теорії та практики, формування 

професійних навичок та цінностей шляхом їх інтеграції у 

більшість курсів, синергія пріоритетних напрямків 

правознавства при підготовці фахівця: приватне право, 

публічне право, кримінальне право, правові основи, 

правові навички. 

Особливості програми Освітня програма зорієнтована на якісну підготовку 

здобувачів вищої освіти до входження у правничу 

професію та включає в себе більше стрижневих 

дисциплін і дисциплін за вільним вибором, що 

спрямовані на практику та формування професійних 

навиків і цінностей правничої професії. 

Набуття практичного досвіду не обмежується лише 

юридичною клінікою та модельними навчальними 



судовими процесами, а передбачає практичну 

підготовку у форматі “право на практиці” шляхом 

проходження навчальної та професійної практики в усіх 

місцях, де здійснюється практична юридична діяльність 

(суди, прокуратура, індивідуально практикуючі 

адвокати, правничі фірми, юридичні відділи компаній, 

нотаріат, органи юстиції тощо). 

Враховує систему ступеневої підготовки фахівців у 

Коледжі (молодший спеціаліст/фаховий молодший 

бакалавр – бакалавр). 

Особливості ОПП полягають і у спрямуванні до набуття 

здобувачами високого рівня правничих навиків через 

введення в достатньому обсязі відповідних 

обов’язкових освітніх компонентів: «Іноземна мова 

(правничий аспект)», «Професійна етика юриста», 

«Навчальні судові процеси (практичний курс)» та 

вибіркових: «Правничі дослідження та письмо», 

«Судова риторика та техніка дебатів», «Альтернативне 

врегулювання спорів», «Інтерв'ювання та 

консультування», «Захист прав людини в цивільному та 

кримінальному судочинстві». 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники з освітнім ступенем рівня "Бакалавр”  

відповідно до Класифікатора професій України, можуть 

виконувати професійні види робіт й обіймати первинні 

посади в органах державної влади, в організаціях та 

юридичних фірмах різних видів діяльності та форм 

власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій та 

Національним класифікатором України. 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади:  

3432–Секретар судового засідання  

3432 –Секретар суду 

3432 – Судовий розпорядник, старший судовий 

розпорядник 

3450–Помічник приватного детектива  

3436.9 –Помічник судді  

3436.9 –Помічник юриста  

2419.3 –Помічник-консультант народного депутата 

України  

2429 –Державний виконавець  

5162 –Інспектор патрульної служби  

5162 –Командир відділення (органи внутрішніх справ) 

5162 –Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)  

5162 –Помічник оперуповноваженого 

5163 –Молодший інспектор (пенітенціарна система) 

5163 –Молодший інспектор-черговий (пенітенціарна 

система) 

2423 – Слідчий (органи внутрішніх справ)  



5162 –Помічник слідчого 

3452 –Інспектор (пенітенціарна система) 

2424 –Оперуповноважений (пенітенціарна система)  

3435.3 – Організатор діловодства (система судочинства)  

 

Академічні права випускників Можливість продовжити навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

HPK України –7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –

7 рівень. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, 

академічна мобільність, набуття додаткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Організовано студентоцентроване, проблемно-

орієнтоване, експериментальне, інноваційно-

інформаційне навчання та самонавчання з 

використанням інформаційно-освітнього середовища 

Коледжу на платформі Moodle, що передбачає 

демократичні засади викладання, зокрема, особистісно 

орієнтований, діяльнісний, творчий підходи з набуття 

загальних та фахових компетентностей. 

Форми навчання включають:  

- інтерактивні лекції; дискусії; сократичні бесіди;  

- практичні приклади (кейси) із застосуванням таких 

методів як використання фактичних обставин та 

практичних прикладів; рольові ігри  при моделюванні 

судових засідань та процесів; обговорення у малих за 

чисельністю групах, тренування на конкретних судових 

справах;   

- презентації студентів;  

- самостійну роботу;  

-виконання індивідуальної науково-дослідної діяльності, 

підготовка есе та доповідей на основі навчально-

методичних та фахових наукових джерел,  

- індивідуальні та групові консультації з викладачами;  

- підготовка курсових робіт;  

- написання звітів про проходження практик. 



Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти здійснюється за системою ECTS та національною 

шкалою оцінювання шляхом проведення контрольних 

заходів, які включають поточний, підсумковий 

модульний контроль, виконання індивідуального 

навчально-дослідного завдання, семестровий контроль 

у формі заліку чи екзамену.  

Поточний контроль – індивідуальне та фронтальне усне 

та письмове опитування, різнорівневий тест-контроль, 

виконання практичних завдань, захист проєктів, творчих 

робіт, есе, презентації, дискусії, аналіз справ, незалежне 

дослідження, ідентифікація різних шляхів вирішення 

юридичної проблеми, юридична аргументація та 

обґрунтування тощо.   

Підсумковий модульний контроль – оцінка теоретичних 

знань та практичних навичок з тем змістового модуля, 

самостійного опрацювання тем, проведення 

розрахунків, підготовка конспектів навчальних чи 

наукових текстів, їх переклад з іноземної мови, 

підготовка анотацій, есе, рефератів тощо. 

Виконання та захист індивідуального навчально-

дослідного завдання – індивідуальні дослідження, 

ідентифікація певних правничих проблем, 

обґрунтування обраних позицій, робота в команді для 

планування, розподілу та організації вирішення завдань. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів у процесі поточного 

контролю, підсумкового модульного контролю, захисту 

ІНДЗ,  захист курсових робіт, звіти з практик. 

Державна атестація – атестаційний екзамен. 

 

ІІІ – Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

Обсяг програми у кредитах ЄКТС Диплом бакалавра, одиничний. Обсяг освітньої 

програми бакалавра на базі повної загальної 

середньої освіти – 240 кредитів ECTS, термін 

навчання 3 роки 10 місяців. 

На основі освітнього ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») ЗВО має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах 

попередньої освітньої програми з підготовки 

фахового молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста): - за спеціальністю 081 «Право» не 

більше, ніж 120 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньої програми підготовки бакалавра галузі 

знань 08 Право спеціальності 081 Право освітньої-

професійної програми Право 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 



кредитів, з них за циклами: 

Блок обов’язкових навчальних дисциплін – 180 

кредитів ECTS, 5400 год. (75%): 

Цикл загальної підготовки – 44 кредити ECTS, 1320 

год.  

Цикл професійної та практичної підготовки – 122 

кредити ECTS, 3660 год.  

Практична підготовка складає 12 кредитів ECTS, 360 

год. та атестація – 2 кредити ЄКТС, 60 год. 

Блок вибіркових навчальних дисциплін – 60 кредитів 

ECTS, 1800 год (25%).  

Термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців; 

денна (скорочена) форма – 1 рік 10 місяців.  

 

 

IV – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної правничої 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності ЗК 01. Здатність до абстрактного, логічного та 

критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 02. Застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

ЗК 03. Уміння планувати і організовувати свою 

професійну діяльність. 

ЗК 04. Знання і розуміння предмета та характеру 

професійної діяльності, природи етичних стандартів та 

здатність діяти на їх основі. 

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово, добре володіти правничою 

термінологією. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземною мовою як 

усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері. 

ЗК 07. Навички збору і аналізу інформації з 

національних і міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання сучасних інформаційних 

технологій і баз даних. 

ЗК 08. Здатність проведення досліджень, вміння 

грамотно і точно формулювати та висловлювати свої 

позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати 

участь в аргументованій професійній дискусії. 

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, 

визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК 11. Здатність реалізовувати свої права і обов'язки 



як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

права, його місце у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

ЗК 13. Вміння працювати самостійно, проявляти 

добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та 

відповідальність, а також працювати у команді колег 

за фахом. 

ЗК 14. Здатність приймати неупереджені і мотивовані 

рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших 

осіб, примирювати сторони з протилежними 

інтересами. 

ЗК 15. Цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

ЗК 16. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК 17. Здатність сприймати рівні можливості та 

гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

СК 01. Знання основ теорії та філософії права, 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК 02. Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів. 

СК 03. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 04. Знання стандартів правничої професії. 

СК 05. Знання міжнародних стандартів прав людини. 

СК 06. Знання і розуміння міжнародних стандартів 

прав людини, положень Конвенції із захисту прав 

людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини. 

СК 07. Здатність застосовувати знання засад і доктрин 

міжнародного публічного права, а також змісту 

основних міжнародно-приватних інститутів. 

СК 08. Знання основ права Європейського Союзу. 

СК 09. Знання засад і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів таких 

фундаментальних галузей права, як: конституційне 

право, адміністративне право і адміністративно-

процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, трудове право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 



СК 10. Навички реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 11. Уміння застосовувати знання у практичній 

діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

СК 12. Знання і розуміння основ правового 

регулювання обігу публічних грошових коштів. 

СК 13. Знання і розуміння соціальної природи 

трудових відносин та їх правового регулювання. 

СК 14. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 15. Здатність аналізувати правові проблеми та 

формувати правові позиції. 

СК 16. Здатність застосовувати юридичну 

аргументацію. 

СК 17. Здатність виявляти проблеми правового 

регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності. 

СК 18. Навички логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру 

і значення. 

СК 19. Навички консультування з правових питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 20. Здатність до самостійної підготовки проектів 

актів правозастосування. 

СК 21. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

 

V – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований термінах 

результатів навчання 

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен 

продемонструвати такі результати навчання: 

 

 

 

 

 

 

РН 01. Визначати переконливість аргументів у процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.  

РН 02. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв'язання. 

РН 03. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів 

з різних джерел 

РН 04. Формувати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 05. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обгрунтованістю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН 06. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

РН 07. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

РН 08. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

РН 09. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій.  

РН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію. 

РН 11. Володіти базовими навичками риторики.  

РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів 

з розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної 

діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

РН 16. Демонструвати вміння користуватися 

комп'ютерними програмами необхідними у 

професійній діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ та процесів. 

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обгрунтовані правові висновки. 

РН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях. 

РН 23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 



РН 24. Використовувати дослідницькі методи у 

професійній діяльності 

 

VI – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здобувачів вищої 

освіти 

Атестація випускників освітньої програми зі 

спеціальності 081 «Право» проводиться у формі 

складання комплексного кваліфікаційного іспиту.  

Вимоги до комплексного 

кваліфікаційного іспиту 

Комплексний кваліфікаційний іспит спрямований на 

перевірку досягнення результатів навчання, 

визначених стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право», галузі знань 08 «Право» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.12.2018р. №1373 та цією освітньо-

професійною програмою. Оцінювання рівня якості 

підготовки бакалавра під час атестації у формі 

комплексного кваліфікаційного іспиту здійснюють 

члени екзаменаційної комісії на основі встановлених 

правил, принципів, критеріїв, системи і шкали 

оцінювання Коледжу шляхом перевірки ступеня 

оволодіння здобувачами вищої освіти РН3, РН10, 

РН11, РН18, РН19, РН20, РН21 

 

VII – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності. До розробки та 

реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники переважно з науковими ступенями та/або 

вченими званнями, а також висококваліфіковані 

фахівці-практики з провідних юридичних установ. З 

метою підвищення фахової компетентності усі 

науково-педагогічні працівники постійно підвищують 

кваліфікацію у вітчизняних та зарубіжних закладах 

вищої освіти, провідних юридичних кампаніях  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності і є достатнім для забезпечення якісного 

освітнього процесу, зокрема: навчальні аудиторії, 

комп'ютерні лабораторії, лінгафонні кабінети, 

спеціалізовані лабораторії (криміналістична 

лабораторія, лабораторія практичного права), зала 

модельних судових процесів, спортивний зал, 



спортивний майданчик, читальні зали, бездротовий 

доступ до Інтернет, мультимедійне обладнання, 

бібліотека, видавничий центр, пункти харчування, 

актова зала, пункти харчування, гуртожитки, медичні 

пункти тощо  

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності, має актуальний 

змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікативних технологіях та включає: 

- офіційний сайт Галицького коледжу імені 

В’ячеслава Чорновола http://gi.edu.ua/ 

- бібліотека, читальні зали з достатнім фондом 

навчальної, наукової літератури та періодичних 

фахових видань; 

- віртуальне інформаційно-освітнє Е-середовище на 

платформі Moodle;  

-  корпоративне середовище; 

- інформаційний супровід обрання дисциплін із 

вибіркового блоку http://surl.li/attnm 

- вікно вільного доступу для надання пропозицій 

здобувачами освіти http://surl.li/mtdk 

- навчальні і робочі плани; http://surl.li/attop 

- інституційний репозитарій http://surl.li/attmf 

- графіки освітнього процесу; http://surl.li/attop 

- навчально-методичні комплекси дисциплін;  

- робочі навчальні програми, силабуси навчальних 

дисциплін;  

- навчально-методичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з освітніх компонент; 

- навчально-методичні матеріали для курсових робіт, 

програм практик, атестаційного екзамену; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- засоби діагностики якості рівня підготовки. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність  Національна кредитна мобільність студентів і науково-

педагогічних працівників Коледжу, у т.ч. навчання, 

стажування, проходження навчальної і виробничої 

практик, проведення наукових досліджень, 

викладання та підвищення кваліфікації організовується 

на підставі двосторонніх договорів між Галицьким 

коледжем імені В’ячеслава Чорновола та 

організаціями-партнерами. 

Міжнародна кредитна мобільність Даний компонент є доступним для здобувачів вищої 

освіти у процесі навчання за умови укладання 

договорів між Коледжем та закладами-партнерами 

або здобувачем освіти, а також за умови узгодження 

паралельного навчання у декількох закладах вищої 

http://gi.edu.ua/
http://surl.li/attnm
http://surl.li/mtdk
http://surl.li/attop
http://surl.li/attmf
http://surl.li/attop


освіти з подальшим перезарахуванням результатів 

навчання 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Не передбачено 

 

  


