
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 47910 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 306

Повна назва ЗВО Одеський державний університет внутрішніх справ

Ідентифікаційний код ЗВО 08571570

ПІБ керівника ЗВО Аброськін В`ячеслав Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

oduvs.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/306

 
ЗВО є вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання)

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47910

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Відділ докторантури та аспірантури 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра мовної підготовки; Кафедра соціально-економічних дисциплін; 
Кафедра криміналістики та психології; Кафедра кібербезпеки та 
інформаційного забезпечення; Кафедра цивільно-правових дисциплін; 
Кафедра державно-правових дисциплін; Кафедра адміністративного 
права та адміністративного процесу; Кафедра кримінального права та 
кримінології; Кафедра кримінального процесу.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

М. Одеса, вул. Успенська, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 86243

ПІБ гаранта ОП Бабенко Андрій Миколайович

Посада гаранта ОП Викладач

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

babenko.andrii@oduvs.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-942-42-48

Додатковий телефон гаранта ОП +38(098)-044-30-71
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Реформування законодавства в сфері підготовки аспірантів (ад’юнктів) в системі вищої освіти України стало 
підставою до формування третього рівня вищої освіти. У зв’язку з цим в ОДУВС у 2016 р. була розроблена ОНП 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право (протокол № 9 від 28.04.2016) згідно із 
вимогами Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМУ від 
23.03.2016 № 261, Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою КМУ від 23.11.2011 № 1341, 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.2015 № 
1187. 
При розробці ОНП було враховано досвід наукових шкіл, які сформовані в ОДУВС. Серед них відомі школи д.ю.н., 
професора С. Кузніченка, д.ю.н., професора В. Меркулової, д.ю.н., професора Х. Ярмакі, к.ю.н., професора С. 
Смокова в межах таких напрямів наукових досліджень, як: актуальні проблеми теорії держави i права; 
адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України; актуальні проблеми кримінального 
та кримінально-виконавчого права, кримінології; охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження; правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності тощо.
За період існування ОНП «Право» зазнавала щорічного оновлення (протоколи засідань Вченої ради ОДУВС від 
25.04.2017 № 11, від 28.03.2018 № 8, від 29.05.2019 № 9, від 27.05.2020 № 12). Оновленню ОНП 2020 року 
передувала організаційно-методична робота з розробки Тимчасового стандарту вищої освіти за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти (протокол Вченої ради ОДУВС від 25.11.2019 р. № 3). 
ОНП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання за нею, перелік навчальних дисциплін та 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 
очікувані результати навчання (компетентності). Навчання за ОНП дає можливість сформувати практичний досвід 
прийняття виважених та обґрунтованих рішень; застосовувати професійні навички дослідження у неакадемічному 
середовищі; оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи; демонструвати 
ефективне освоєння відповідних методик і технологій, необхідних для досліджень у правовій сфері тощо. 
Наукова складова ОНП реалізується в рамках теми науково-дослідної роботи ОДУВС «Пріоритетні напрямки 
розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» (№ 
0116U006773), тематики НДР кафедр, що сприяє інтеграції освітнього процесу та наукової діяльності, зорієнтованих 
на супроводження юридичної практики.
ОНП отримала позитивні рецензії від стейкхолдерів, що підтверджує її ефективність та перспективність 
впровадження.
Ліцензійний обсяг за ОНП в 2016–2019 роках складав 40 осіб, а у 2020 році – 30 осіб.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 30 5 25 0 0

2 курс 2019 - 2020 40 5 16 0 0

3 курс 2018 - 2019 40 5 21 0 0

4 курс 2017 - 2018 40 2 22 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 39293 Право (поліцейські)
47546 Право (поліцейські)
35448 Право
22421 Юрист
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11381 юрист
35797 Право

другий (магістерський) рівень 34261 Кримінально-правова/Право
34260 Господарсько-правова/Право
9362 юрист
29094 Право
33278 Право (поліцейські)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47910 Право

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 34348 23140

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

27319 18728

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

7029 4412

Приміщення, здані в оренду 344 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП 2020 ПРАВО.pdf Ee7wrDbH+edvYIpo4usr0F1QDaiqjD4zVNgtft/IbjA=

Освітня програма ОНП_ОДУВС_2019.pdf mAI0mCtyvL63Z1pU25PWDdD+kY3eusA9NTMLnb71fn
w=

Освітня програма ОНП _ОДУВС_2016.pdf lTtLQqwEWXhgH7vHrNXAD6TPMusuevX60lFNz4F2Yk
g=

Навчальний план за ОП 1 курс заочна набір 2020 року.pdf UxV76fYyhM1Zh0DdCq1waKHrE8i5D61d0sVwR/HlUyc=

Навчальний план за ОП 2 курс денна набір 2019.pdf NuLUdqqAXFKCxE2Lq3a4SsRJeE1ean0V6zF+QAR6yH
E=

Навчальний план за ОП 1 курс денна набір 2020 року.pdf 94AhhlfSscQ89o3wM7y3wjIGAeTJV2byxB9O/Pd+c4o=

Навчальний план за ОП 2 курс заочна набір 2019.pdf DpED2G6o9wa2Z71cSbpCW3CU9r+Jim39TrE4K/MKmx
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf SXyL6iw/7RrPPw9n+m8ufglZa2EBGimDK+F0IhWW+x
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf 0zqGXmpfaL3Rhi/e9elk6uE0QYWC9buRE12b2vc9A2M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf SycOgp0EjLSvFApXpjhcZ/V6d5JrG1WI+T9HpmT2Krw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf vNq06b/qDPmpURWUSLWLbS/86zTs094w7AopFZtTLq
g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 5.pdf E3vJzy+uyTa3ELtNQ6dSuCCxEYvO3bZSE3vZaOcMfa8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі освітньо-наукової програми «Право» спрямовані на підготовку висококваліфікованого, 
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конкурентоспроможного, інтегрованого до європейського та світового науково-освітнього простору фахівця ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», який успішно виконав та захистив наукове дослідження, 
придатний до самостійної науково-дослідної, організаційно-управлінської, педагогічної та практичної діяльності в 
галузі права. Характерною особливістю ОНП є її орієнтація на практичну складову, яка націлена на теоретичні 
розробки нормативного забезпечення та правового регулювання важливих напрямків функціонування суспільних 
відносин у правозастосовній діяльності.
Унікальність ОНП полягає в тому, що вона враховує сучасні геополітичні та регіональні загрози, спрямована на 
розв’язання викликів соціально-правової дійсності, ґрунтується на новітніх освітніх тенденціях з урахуванням ролі 
та місця навчального закладу зі специфічними умовами навчання в системі юридичної освіти.
Особливістю освітньої програми є її спрямованість на досягнення визначеної мети через формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, що відповідає завданням дослідницького проєкту здобувача третього рівня вищої освіти, а 
також враховує потреби та специфіку правоохоронної діяльності регіонального характеру. Реалізація освітньо-
наукової програми відбувається в рамках існуючих в університеті наукових шкіл в галузі права.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОНП узгоджуються з візією, місією та стратегією розвитку університету, які відображені в Статуті ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Statut-ODUVS-2021-szhatyj.pdf). На момент започаткування ОНП 
реалізовувалась Концепція розвитку ОДУВС на 2017–2020 роки (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/kontseptsiya-rozvitku-ODUVS.pdf). У даному документі місія ЗВО визначена як створення 
науково-обґрунтованої методологічної основи для інноваційного розвитку університету як провідного вищого 
юридичного навчально-наукового закладу України та максимальне сприяння вирішенню завдань модернізації 
підготовки кваліфікованих кадрів для правоохоронної системи в межах реалізації його освітніх та наукових 
проблем.
У 2021 році університет затвердив Стратегію розвитку ОДУВС на 2021–2025 роки http://surl.li/qpkt. У даному 
документі місія ЗВО сформульована як: підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері юриспруденції взагалі 
та правоохоронній галузі зокрема, а також підготовка наукових кадрів, проведення наукових досліджень з 
подальшого розвитку основних засад функціонування держави і права, з актуальних питань функціонування 
правоохоронних органів, державних установ та недержавних організацій.
Наведене корелює з метою освітньої програми, як в частині підготовки висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного фахівця відповідного ступеня освіти, так й інтегрованості змісту такої освітньої діяльності у 
європейський та світовий освітній простір.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Під час розробки освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 «Право» враховувались пропозиції щодо 
удосконалення освітніх компонентів від здобувачів, яким надається широкий інструментарій для представлення 
своїх інтересів для удосконалення цілей та програмних результатів навчання ОНП. Здобувачі надавали 
рекомендації щодо покращення освітньої програми під час засідань Наукового товариства, Ради молодих вчених, 
засідань кафедр, тощо.
Розробники ОНП на свої засіданнях розглядали висловлені рекомендації та зауваження учасників освітнього 
процесу, у тому числі аспірантів (ад’юнктів). Так, були внесені зміни до освітніх компонентів, зокрема: збільшено 
обсяг кредитів ECTS в дисциплінах «Методика наукового пізнання» та «Українська наукова мова»; до реєстру 
вибіркових компонентів включена навчальна дисципліна «Доктрина прав людини» та ін., змінено назви дисциплін 
кримінально-правової спрямованості («Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень») та 
ін.

- роботодавці

Цілі та програмні результати підготовки здобувачів змінювалися залежно від змін в системі вищої освіти та потреб 
роботодавців. Свої пропозиції та рекомендації щодо покращення освітньо-наукової програми стейкхолдери–
роботодавці надавали на засіданнях Вченої ради, робочої групи з оновлення ОНП, кафедрах та ін. В обговоренні 
проєкту ОНП брали участь начальник ГУНП в Одеській області О. Бех, начальник Головного управління Державної 
міграційної служби О. Погребняк, заступник начальника СУ ГУНП України в Одеській області О. Саламаха та ін. 
Розробники ОНП взяли до уваги пропозиції та зауваження роботодавців щодо удосконалення освітніх компонентів 
та покращення освітнього процесу за освітньою програмою. Були внесені зміни до освітніх компонентів у зв’язку зі 
змінами в кримінальному законодавстві України. Включені до вибіркових компонентів такі дисципліни, як: 
«Криміналістичні версії під час розслідування окремих видів правопорушень», «Актуальні проблеми досудового 
розслідування», «Проблеми кримінального процесуального доказування» та ін.

- академічна спільнота

Науково-педагогічні працівники ОДУВС, а також інших закладів вищої освіти активно брали участь в удосконаленні 
ОНП «Право». 
На засіданнях робочої групи з оновлення ОНП, кафедрах та інших освітньо-наукових заходах науково-
педагогічними працівниками університету обговорювалися питання щодо покращення освітніх компонентів та 
удосконалення освітньої програми. Крім того, представники інших закладів вищої освіти України (О. Балинська, М. 
Карчевський, Н. Орловська, Є. Назимко та ін.) надавали відгуки та рецензії на проєкт ОНП. Також на засіданнях 
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кафедри обговорювались теми дисертаційних досліджень здобувачів.
Так, на кафедрах було запропоновано в структурі ОНП усунити некоректне формування вибіркових компонентів за 
принципом блоковості та передбачити в структурі перелік вибіркових освітніх компонентів. Викладачами 
рекомендовано включити до переліку вибіркових компонентів  дисципліну: «Актуальні проблеми дії та тлумачення 
права» та ін. Зазначені пропозиції було схвалено робочою групою з оновлення ОНП під час обговорення освітньої 
програми.
За підсумками заслуховувань рекомендацій академічної спільноти щодо оновлення ОНП групою розробників 
удосконалювались освітні компоненти ОНП. Крім того, НПП на засіданні Вченої ради ОДУВС обговорювали проєкт 
ОНП та схвалювали його в остаточному варіанті, а на навчально-методичній раді обговорювали та схвалювали 
робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються за ОНП.

- інші стейкхолдери

На формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП впливає співпраця університету з суддею 
Комінтернівського районного суду Одеської області, к.ю.н. П. Жовтаном, заступником начальника Головного 
управління Державної міграційної служби України в Одеській області А. Максименко, адвокатом А. Холостенко, 
партнером ЮК «AS Legal», адвокатом Д. Яковлевою (http://oduvs.edu.ua/news/chergove-obgovorennya-proyektu-
osvitno-naukovoyi-programi-pravo-z-pidgotovki-doktoriv-filosofiyi).
На нарадах та засіданнях робочої групи з оновлення ОНП із суддями, адвокатами, юристами та іншими 
заінтересованими особами в удосконаленні освітнього процесу обговорювались питання покращення освітньо-
наукової програми «Право» підготовки доктора філософії. Крім того, під час обговорення дисертаційних досліджень 
на кафедрах, а також спеціалізованих радах ОДУВС, а також інших наукових заходах розглядались питання щодо 
тематики науково-дослідних робіт здобувачів третього рівня вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Під час розроблення робочою групою ОНП «Право» враховано досвід попередньої підготовки фахівців за 
спеціальністю, здійснено аналіз вимог стейкхолдерів, ринку праці та ринку освітніх послуг за спеціальністю 081 
«Право». Як наслідок, цілі та програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку 
спеціальності «Право», серед яких пріоритетними є уніфікація, глобалізація, інтеграція, діджиталізація всіх сфер 
суспільного буття, взаємопоглинання різних національних та наднаціональних правових систем, 
взаємопроникнення елементів механізму правового регулювання тих чи інших суспільних відносин, примат прав та 
свобод людини, поширення засад міжнародно-правового захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб. 
На ринку праці є зацікавленість не у кількісних показниках фахівців за спеціальністю, а у якісних їх 
характеристиках, де на перше місце виходить профілізація з витребуваних серед наведених вище напрямів, зокрема 
в діяльності Національної поліції України. Відповідним чином й тематика науково-дослідних робот в межах 
наукової складової освітньої програми має відповідати викликам щодо розробки такого напряму, як 
правозастосовна діяльність. З огляду на природу ОНП наукова складова має базуватися на ефективно-сформованій 
освітній складовій, що має відповідну ціль та результати навчання. Серед результатів навчання є ті, які покликані 
сформувати певні здібності (ПРН 05); (ПРН 06); (ПРН 07); (ПРН19) та ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі та програмні результати навчання за ОНП сформовані з огляду на галузевий та регіональний контекст. 
Регіональний контекст освітньої програми враховує тенденції розвитку регіональних ринків праці в галузі права за 
різними напрямками від здійснення правосуддя, правоохоронної діяльності, правового консультування юридичних 
та фізичних осіб до здійснення наукових досліджень та викладацької діяльності. 
Особлива увага приділялася вивченню потреб стпейкхолдерів-роботодавців південного регіону, а саме Одеської, 
Миколаївської та Херсонської областей України. При цьому освітня програма спрямована на формування всебічних 
знань, які надають здобувачам здатність проводити наукові дослідження як доктринального, так і прикладного 
характеру у галузі сучасного права, а відтак, реалізувати свій науковий потенціал у контексті потреб 
правоохоронних, правозахисних, судових та інших органів Півдня України. Саме у даній площині розглядається 
формування таких здібностей, як здатність діагностувати конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне та 
інше законодавство, а також аналізувати стан правопорядку в державі, окремих регіонах та визначати стратегію 
запобігання.
Галузевий контекст у програмних результатах навчання відтворений з урахуванням третього освітньо-наукового 
рівня вищої освіти: ПРН 06, ПРН 08, ПРН 09, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 15.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів освітньо-наукової програми «Право», а також при 
визначенні тематики наукових досліджень здобувачів третього рівня вищої освіти враховано досвід аналогічних 
освітніх програм третього рівня вищої освіти, а саме: Львівського державного університету внутрішніх справ, 
Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка.
З урахуванням аналізу зазначених освітніх програм група розробників ОНП вирішила включити до переліку 
освітніх компонентів вільного вибору такі дисципліни, як: «Методологія сучасної юриспруденції», «Альтернативні 
способи вирішення юридичних конфліктів», а також збільшити обсяг кредитів ECTS деяких освітніх компонентів. 
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При розробці освітньо-наукової програми «Право» був врахований досвід Академії «Штефан чел Маре» (Республіка 
Молдова) (http://academy.police.md/assets/files/pdf/contraven%C5%A3ionall.pdf) щодо внесення корективів до змісту 
освітніх компонентів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право» відсутній.
Фахівцями Одеського державного університету внутрішніх справ був розроблений Тимчасовий стандарт вищої 
освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, ступеня вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 
«Право» за спеціальністю 081 «Право», схвалений рішенням Вченої ради ОДУВС (протокол від 25 листопада 2019 р. 
№ 4) (http://surl.li/qnjd). Освітня складова освітньо-наукової програми відповідає Тимчасовому стандарту вищої 
освіти ОДУВС.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання під час розробки ОНП «Право» було сформовано, спираючись на дескриптори 9-го 
рівня Національної рамки кваліфікацій, що вимагає досягнення здобувачем такої інтегральної компетентності, як 
здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Крім 
того, ПРН були визначені з урахуванням Тимчасового стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти, ступеня вищої освіти доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
ОДУВС.
Програмні результати навчання ОНП повністю відповідають вимогам 9-го рівня НРК. Зокрема, вимозі засвоїти Зн 1. 
«Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності» відповідають 
програмні результати навчання з ОК  «Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління».
Вимозі формування Ум 1. «Спеціалізованих умінь/навичок і методів, необхідних для розв’язання значущих проблем 
у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики» відповідають ПРН, які забезпечуються ОК вільного вибору здобувача, з урахуванням затвердженої теми 
його наукового дослідження, і повною мірою відображають проблематику наукових досліджень, а також ОК 
«Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях», «Актуальні питання права інтелектуальної 
власності».
Освітні компоненти «Педагогічна компетентність викладача ЗВО», «Методика та організація підготовки та 
написання дисертації» та «Методологія наукового пізнання» відповідають таким вимогам НРК, як Ум2. 
«Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження 
з дотриманням належної академічної доброчесності» та Ум 3 «Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
комплексних ідей».
Вимозі щодо К1. «Вільного спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому» відповідають ПРН з ОК «Гуманітарні пріоритети правової 
діяльності та управління», «Українська наукова мова» та «Соціальна філософія». Вимозі К2. «Використання 
академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях» відповідають ПРН з ОК 
«Іноземна мова професійного спрямування». Вимогам досягнення належного рівня відповідальності і автономії: 
Ав1. «Демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах 
професійної та наукової діяльності»; Ав2. «Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення» – 
відповідають ПРН з ОК «Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління», «Педагогічна компетентність 
викладача ЗВО», «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях».

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

45

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

45

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП «Право» повністю відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 081 «Право», яка 
передбачає фундаментальну теоретичну підготовку аспірантів (ад’юнктів), їх філософсько-світоглядну обізнаність, а 
також здатна задовольнити індивідуальні освітньо-наукові запити, зокрема, з проблем кримінального права та 
кримінології, кримінального процесу та криміналістики, адміністративного права та адміністративного процесу та 
ін. ОНП «Право» включає освітню та наукову складову. При цьому освітня складова містить навчальні дисципліни 
нормативного та вибіркового блоку, які відображають відповідність предметній області вказаної спеціальності. 
Зокрема, серед нормативних дисциплін у контексті викладеного необхідно відзначити: «Актуальні питання права 
інтелектуальної власності», «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях», «Гуманітарні пріоритети 
правової діяльності та управління», які потребують більш широких знань зі спеціальності та формування 
відповідних навичок у цій сфері.
Усі вибіркові навчальні дисципліни безпосередньо відображають відповідність предметній області вказаної 
спеціальності. При цьому навчальна дисципліна «Методологія сучасної юриспруденції» забезпечує формування 
сукупності загальних та спеціальних для даної спеціальності методів прикладного та наукового характеру, освітня 
компонента «Доктрина прав людини» покликана сформувати системні уміння й навички, що поєднують моральні 
основи суспільного буття, національні та міжнародні формальні юридичні категорії щодо сприйняття 
основоположних прав і свобод людини, «Актуальні проблеми дії та тлумачення права» – покликана поглибити та 
систематизувати знання здобувачів щодо розуміння суті й характеру перебігу процесів, які відбуваються у правовій 
системі держави та механізму їх дії та відтворення у нормативно-правових актах, «Альтернативні способи 
вирішення юридичних конфліктів»— формує комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для систематизованого 
розуміння стратегії вирішення юридичних конфліктів незалежно від галузевої приналежності як альтернативу 
традиційному порядку. Решта освітніх компонентів цього блоку безпосередньо спрямована на засвоєння більш 
глибоких і фундаментальних знань у відповідній галузі права, а також на формування відповідних навичок та умінь 
правозастосування та правотворення, що відповідають вимогам сьогодення.
Відповідність ОНП предметній області заявленої для неї спеціальності підтверджується результатами опитування 
здобувачів (86,2 % повністю задоволені переліком нормативних дисциплін) 
https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA.
Освітні компоненти мають послідовно-логічний виклад, чітку структурно-логічну схему, забезпечуючи ПРН, що 
спрямовані на оволодіння фаховими компетентностями. Визначені для вивчення освітні компоненти на початку 
викладення змісту освітньої програми слугують передумовою до вивчення наступних. Прикладом наведеного може 
бути вивчення дисциплін, що формують мовні навички та загальнонаукові компетентності здобувачів.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів реалізується через індивідуальний 
навчальний план роботи, який складається з індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального 
плану, які регламентуються Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС. Алгоритм формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачами безпосередньо означений в Положенні про організацію освітнього процесу в ОДУВС; Положенні про 
порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти; Положенні про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ОДУВС та ін.
Відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та 
науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (розділ 2) (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-
pro-poryadok.pdf), здобувачеві надається варіативність можливої поведінки в межах організації освітньої діяльності 
(відвідування будь-яких занять в університеті, залучення до співвикладання, колегіального оцінювання та 
самооцінювання тощо). Здобувач має право брати участь у визначенні змісту навчального плану (вільний вибір 
вибіркових навчальних дисциплін), визначенні форми освітнього процесу, форми та змісту наукової роботи та інше.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до Положення 
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти 
в ОДУВС http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf). У шостому розділі цього 
Положення визначена процедура вибору дисциплін. Оскільки всі вибіркові компоненти згідно з послідовно-
логічним викладенням змісту освітньої програми передбачають їх вивчення у другому семестрі, то право на їх вибір 
здобувачам надається в першому семестрі. Формування переліку навчальних дисциплін здійснюється у такі етапи: 
надання кафедрами переліку вибіркових навчальних дисциплін до навчально-методичного відділу в строк до 01.09; 
надання кафедрами презентацій вибіркових навчальних дисциплін до відділу докторантури та аспірантури в строк 
до 10.09; розміщення переліку вибіркових навчальних дисциплін та презентацій до них на сайті університету в строк 
до 15.09; написання здобувачами після ознайомлення з переліком вибіркових навчальних дисциплін заяв письмово 
або з використанням електронних ресурсів (Google Forms тощо) щодо обраних навчальних дисциплін до завершення 
першого семестру.
Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів завчасно висвітлюється на офіційному сайті університету 
(http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-robota/), на якому передбачено визначення 
освітніх компонентів з огляду на власні потреби та інтереси здобувача щодо обраної теми дисертаційного 
дослідження.
Відділом докторантури та аспірантури ОДУВС щорічно проводиться опитування здобувачів щодо відповідності 
змісту ОНП їх науковим інтересам, відповідності змісту дисциплін їх повноцінній підготовці до науково-дослідної та 
педагогічної діяльності. 
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Зокрема, згідно з результатами такого опитування на питання «Чи задоволені Ви реалізацією права на вільний 
вибір навчальних дисциплін за Вашою спеціальністю?» більше 90 % респондентів дали позитивну відповідь. Щодо 
змісту вибіркового навчального матеріалу, то на питання «Чи задоволені Ви переліком вибіркових дисциплін 
освітньо-наукової наукової програми «Право» 87,4% респондентів у повній мірі підтвердили цей факт 
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA). 
Враховуючи результати опитування та тематику наукових досліджень здобувача, відповідна кафедра, у разі 
необхідності, вносить пропозиції щодо змін у переліку навчальних дисциплін, а також корегує їх навчально-
методичне наповнення.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

У межах змісту освітньої програми на практичну підготовку здобувачів, яку вони реалізують у формі педагогічної 
практики у третьому семестрі, передбачено 90 годин,. Порядок проходження практики регламентовано 
Положенням про педагогічну практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/3-Polozhennya-pro-ped-praktiku-2019.pdf), а також Програмою 
педагогічної практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/1617989280317470.pdf), де перший документ є організаційно-
правовим, а другий – організаційно-методичним у проєкції на відповідний навчальний рік.
Педагогічна практика як освітня компонента надає можливість здобути весь комплекс знань, умінь та навичок, які 
необхідні здобувачеві у майбутній науково-педагогічній діяльності, що поєднує як педагогічну, так і наукову 
складові, як-от: уміння самостійно здійснювати викладацьку діяльність; використовувати результати наукових 
напрацювань та сучасні педагогічні технології при викладанні дисциплін тощо.
Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми педагогічної практики забезпечують 
кафедри, до яких прикріплені здобувачі, а керівниками практики є їх наукові керівники.
Результати анкетування свідчать про задоволення здобувачами організацією проведення педагогічної практики в 
університеті (більше 80 %) (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОНП серед цілей своєї реалізації передбачає формування здатності у здобувачів до самостійної наукової, 
організаційно-управлінської та педагогічної діяльності. До змісту ОНП включено освітні компоненти, покликані 
забезпечити досягнення цих цілей, зокрема: «Соціальна філософія» має розвинути світоглядні, емпатійні здібності, 
«Методологія наукового пізнання» – сформувати методологічні інтуїтивні здібності у сфері сприйняття наукових 
явищ, «Педагогічна компетентність викладача ЗВО» – розвинути ораторські здібності, «Педагогічна практика», 
«Іноземна мова професійного спрямування» та «Українська наукова мова» – сформувати комунікативну 
компетентність.
Наведені softskills узгоджуються з результатами навчання ОНП, як-от: здатність демонструвати навички 
комунікації, представляти науковій спільноті й громадськості результати наукової діяльності та використовувати їх у 
педагогічній практиці. Ці навички активізують знання основ гуманізму, підвищують рівень ціннісної підготовки 
майбутніх науковців та формують наукове сприйняття картини світу. На досягнення таких результатів спрямовані й 
інші практики в діяльності ЗВО, наприклад, проведення кафедрою соціально-економічних дисциплін за участю 
здобувачів методичного семінару «Неформальна освіта» (http://oduvs.edu.ua/news/metodichnij-seminar-kafedri-
sotsialno-ekonomichnih-distsiplin-z-ad-yunktami-universitetu) та наукового семінару «Булінг як соціальне явище» 
(http://oduvs.edu.ua/news/naukovij-seminar-kafedri-sotsialno-ekonomichnih-distsiplin) та ін.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 081 «Право» третього рівня вищої освіти відсутній. У зв’язку з цим її зміст 
розроблявся на основі вимог роботодавців, керуючись Довідником кваліфікаційних характеристик професій, 
переліком трудових функцій, професійних компетентностей, знань, умінь, навичок тощо. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДУВС обсяг освітньої складової ОНП має бути 30–60 
кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої складової ОНП становить 45 кредитів (1350 год.), з яких 440 (32,6 %) аудиторних 
годин та 910 (67,4 %) год. відведено на самостійну підготовку. Такий розподіл пояснюється пріоритетністю 
самостійної роботи для даного освітнього рівня, що пов’язано з залученням усіх ресурсів, у тому числі й навчального 
часу, для підготовки дисертаційного дослідження здобувачем.
Навантаження на здобувачів регламентується в межах тижневого аудиторного навантаження та шляхом проведення 
відповідних контрольних заходів. При цьому тижневе аудиторне навантаження для здобувачів за денною формою 
навчання становить: у 1 семестрі – 10 год., у 2 – 9 год., у 3 – 12 год. Передбачено у 1 семестрі – 1 екзамен та 4 заліки, 
у 2 семестрі – 3 екзамени та 1 залік, у 3 семестрі  – 1 екзамен та 5 заліків. 
Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення певної 
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, посібники, методичні матеріали, курси лекцій та ін. Водночас 
даний різновид навчальної роботи також трансформується під кутом написання дисертаційного дослідження.
Навчальне навантаження здобувачів систематично оцінюється ними шляхом анкетування. Більшість респондентів 
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задоволені розкладом навчальних занять (85,1%), формуванням графіку вивчення освітніх компонентів (79,3 %) 
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти в рамках освітньо-наукової програми не здійснюється, але в 
освітньому процесі простежуються окремі його елементи. Зокрема, в межах освітньої програми запроваджуються 
заходи для подолання розриву між теорією та практикою, освітою й виробництвом, а також заходи для підвищення 
якості підготовки через залучення роботодавців до освітнього процесу, як наслідок врахування їх потреб.
ОНП дає змогу здобувачам отримати освітньо-науковий ступінь через поєднання навчання в закладі вищої освіти із 
навчанням на робочих місцях в межах науково-педагогічної діяльності та діяльності за фахом правника. Так, третій 
рівень вищої освіти отримують співробітники університету: О. Дьорова – ад’юнкт заочної форми навчання (викладач 
кафедри тактико-спеціальної підготовки), І. Позігун – аспірант заочної форми навчання (провідний фахівець 
відділу докторантури та аспірантури ОДУВС), Д. Хаматов – аспірант заочної форми навчання (ст. інспектор відділу 
кадрового забезпечення ОДУВС); Л. Березовенко – аспірант заочної форми навчання (викладач кафедри теорії та 
філософії права ОДУВС).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/2020.pdf
http://oduvs.edu.ua/doktornatura-ta-ad-yunkutra/vstupnikovi. 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) ОДУВС є одним із додатків загальних Правил 
прийому до ОДУВС, а тому визначають умови прийому, проведення вступних випробувань, порядок відбору та 
зарахування кандидатів на навчання саме до аспірантури (ад’юнктури) ОДУВС. 
Правила прийому за ОНП передбачають до вступників на навчання відповідні вимоги: здобуття вищої освіти 
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Програми вступних випробувань передбачають усну 
форму перевірки рівня підготовленості вступників за галуззю, яку вони обрали, з урахуванням галузевої 
спеціалізації (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/1-PROGRAMA-vstup-ispitu-po-spets-081-Pravo-na-
2020-r-.pdf). У разі наявності ступеня, здобутого за іншою галуззю знань (спеціальністю) вступник складає додаткові 
вступні випробування у галузі Право. Вступники складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої 
освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької або французької) за 
вибором Вченої ради ОДУВС в обсязі, який відповідає рівню B 2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти. 
З метою вступу на навчання вступник подає відповідній кафедрі за обраним напрямом дослідження список 
опублікованих наукових праць або доповідь (реферат). За результатами розгляду даних матеріалів кафедра 
рекомендує приймальній комісії допустити вступника до складання вступних іспитів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність в ОДУВС, Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf, Положенням про організацію освітнього процесу в ОДУВС 
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf.
Дані документи розміщені у вільному доступі на офіційному сайті ОДУВС. Крім того, наукові керівники під час 
керівництва науковою роботою здобувачів, науково-педагогічні працівники на заняттях, а також працівники відділу 
докторантури та аспірантури доводять до відома здобувачів інформацію про процедуру визнання результатів 
навчання, отриманих в інших ЗВО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

1 лютого 2021 р. В. Могила був зарахований на 4-й рік заочної форми навчання докторантури та аспірантури ОДУВС 
за спеціальністю 081 Право третього рівня вищої освіти. Було враховано обсяг кредитів, які він отримав під час 
навчання в НУ «Одеська юридична академія» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання в Одеському державному університеті внутрішніх справ результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті.
Вказаний документ є у вільному доступі на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-poryadok-viznannya-rezultativ-navchannya-
otrimanih-u-neformalnij-osviti-v-ODUVS.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Здобувачі третього рівня вищої освіти не звертались до Одеського державного університету внутрішніх справ з 
проханням реалізації визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Положенням про організацію освітнього процесу в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf) визначається, що форми 
проведення занять можуть бути різноманітними. Основними формами навчальних занять в університеті є: лекційне 
заняття; семінарське, практичне, тренінг, консультація тощо. Аудиторні заняття сприяють виявленню особистих 
здібностей аспірантів (ад’юнктів), розкривають їх індивідуальний потенціал та допомагають у підготовці матеріалів 
для наукового дослідження.
Науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни за ОНП, самостійно обирають форми 
проведення занять та методи навчання, що залежать від типу, змісту, особливостей навчальної дисципліни та 
досвіду викладача, який забезпечує якість освітнього процесу та сприяє досягненню програмних результатів 
навчання. Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти та 
особливостями навчального процесу. Для досягнення програмних результатів навчання застосовуються 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький метод тощо. Форми та 
методи навчання і викладання визначаються робочими програмами навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В межах освітньо-наукової програми для посилення ролі аспірантів (ад’юнктів) як рівнозначних учасників 
освітнього процесу та партнерів науково-педагогічні працівники на першому занятті пропонують вибрати найбільш 
доцільні, на їх погляд, форми і методи навчання і викладання, які сприяють досягненню програмних результатів 
навчання.
Студентоцентрований підхід реалізується, зокрема, у наданні можливості здобувачам вибору теми дисертаційного 
дослідження з урахуванням їх наукових інтересів, формуванні індивідуальної освітньої траєкторії (вибір навчальних 
дисциплін), обранні тем доповідей, рефератів, наукових публікацій, участі в обговоренні проєкту ОНП та 
навчальних планів до них (в частині розподілу аудиторних занять навчальних дисциплін). Під час навчання 
аспіранти (ад’юнкти) мають можливість змінити форму навчання (денна/заочна) та сформувати індивідуальний 
графік навчання.
Результати опитування свідчать про те, що аспіранти (ад’юнкти) мають можливість впливати на форми і методи 
навчання і викладання, так з 98 % опитаних: 64,4 % – так, завжди; 23 % – так, інколи; 10,3 % – у переважній 
більшості; 2,3 % – інколи; 0 % – ні, ніколи. (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Положенням про організацію освітнього процесу в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf) гарантується право на 
академічну свободу у можливості науково-педагогічними працівниками самостійно визначати зміст навчальної 
дисципліни, обирати методи навчання та викладання, які сприяють досягненню програмних результатів навчання. 
Вибір форм проведення занять НПП реалізують автономно та самостійно, залежно від особливостей дисципліни та 
форми здобуття вищої освіти, обраних здобувачами тем дисертаційних досліджень; їм надається можливість творчо 
наповнювати зміст дисциплін. Відповідність методів навчання і викладання принципам академічної свободи 
забезпечується через: вільне обрання НПП у межах навчальних дисциплін та з урахуванням ОНП через самостійне 
застосовування педагогічних прийомів та засобів під час планування та проведення занять. Аспіранти (ад’юнкти) 
мають можливість вільно обирати зміст, форми і методи своєї навчальної та наукової роботи.
Учасники освітнього процесу в ході проведення лекцій, семінарських та практичних занять обговорюють навчальні 
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питання та казуси в форматі вільного та відкритого диспуту.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДУВС, зміст робочих програм освітніх компонентів 
доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку семестру на першому навчальному занятті, що дає 
можливість заздалегідь ознайомитися з очікуваними результатами навчання та критеріями оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів. 
На офіційному сайті університету розміщені робочі програми навчальних дисциплін ОНП та презентації до них, в 
яких міститься інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів, а також критеріїв оцінювання 
http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-robota/.
Під час консультацій з науково-педагогічними працівниками та через відділ докторантури та аспірантури ОДУВС 
здобувачі можуть особисто отримати зазначену інформацію.
Результати опитування підтверджують, що викладачі ознайомлюють аспірантів (ад’юнктів) на початку вивчення 
навчальних дисциплін з критеріями оцінювання, так з 98 % респондентів відповіли: 80,5 % – так, 13,8 % – інколи, 
5,7 % – рідко. Хоча 43,7 % засвідчили, що дізналися про форми контролю, порядок і критерії оцінювання із 
офіційного сайту університету, 28,7 % зазначили, що їх ознайомив викладач, 16,1 % – ознайомилися з робочих 
програм навчальних дисциплін, які розміщені на сайті університету, 11,5 % – ознайомили працівники відділу 
докторантури та аспірантури ОДУВС (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

ОНП передбачає послідовне та тісне поєднання виконання індивідуального навчального плану та індивідуального 
плану наукової роботи. Науково-дослідна робота здобувачів є складовою частиною навчального процесу та наукової 
роботи, яка здійснюється відповідно до плану НДР університету. Здобувачі залучаються до виконання кафедральних 
наукових тем, які зареєстровані в УкрНТІ (http://oduvs.edu.ua/97216-2). Результатом виконання ОНП є 
впровадження результатів дослідження у навчальний процес ЗВО та у діяльність практичних органів. Це дозволяє 
використовувати творчий потенціал здобувачів для вирішення актуальних завдань та підвищення якості їх 
спеціальної підготовки, надбання ними фахових компетентностей тощо. 
Результати спільних наукових досліджень здобувачів та їх наукових керівників публікуються у наукових працях 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Spisok-publikatsij_zdobuvachiv-31-03.pdf). Прикладом є участь 
ад’юнкта С. Медведенка, який у 2020 р. захистив дисертацію, у підготовці монографії (Медведенко Н., Медведенко 
С., Ковальова О. «Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції 
України»).
Під час навчання здобувачі залучаються до діяльності Науково-дослідної лабораторії з проблемних питань 
кримінального аналізу ОДУВС (Жогов В., Постол О. та ін.), які за замовленням практичних органів брали участь у 
підготовці рекомендацій, зокрема: Ісмайлов К., Жогов В. Пошук оперативнозначущої інформації в мережі Інтернет 
2019. Одеса: ОДУВС. 28 с.; Методичні рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення криміналістично 
значущої інформації з мобільних пристроїв під час розслідування кримінальних правопорушень / Д. Афонін, К. 
Ісмайлов, Д. Лісніченко, О. Постол. Одеса: ОДУВС, 2018. 38 с.) та ін. (http://oduvs.edu.ua/naukovo-doslidna-
laboratoriya-z-problemnih-pitan-kriminalnogo-analizu/naukovo-doslidna-robota).
Результати досліджень знаходять підтримку у роботодавців та впровадженні у навчальну та практичну діяльність 
(http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/06/Akti_vprovadzhennya_u_navchal_nij_protses_VNZ_ta_naukovu_diyal_nist_.pdf; 
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Vprovadzhennya-rezultativ-na-sajt-2.pdf).
Здобувачі беруть участь у роботі Юридичної клініки (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Polozhennya-
pro-YUridichnu-kliniku-ODUVS_2020.pdf), яка сприяє освоєнню практичних навичок надання правової допомоги 
населенню, інтерактивних методик навчання та аналізу правозастосовчої практики 
(http://oduvs.edu.ua/news/nadannya-yuridichnoyi-dopomogi-zdobuvachami-doktoranturi-ta-aspiranturi-v-yuridichnij-
klinitsi).
В ЗВО функціонує Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Naukove-tovaristvo-kopiya-d.pdf), де аспіранти (ад’юнкти) здійснюють апробацію своїх 
наукових досягнень під час засідань Наукового товариства, у наукових гуртках, на науково-практичних семінарах, 
під час круглих столів та інших заходів

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Система перегляду та оцінювання змісту освітніх компонентів регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-
osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf), Положенням про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.FR12.pdf) та Положенням про навчально-методичний 
комплекс з навчальної дисципліни (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/polozhennya-pro-navchalno-
metodichnij-kompleks-z-navchalnoyi-distsiplini-8.pdf). 
Зміст навчально-методичних комплексів оновлюється щорічно, а також у разі змін до законодавства або за 
рішенням кафедри на підставі проведеного моніторингу ОНП та її компонентів шляхом обговорення на кафедрі, 
навчально-методичній раді та Вченій раді ОДУВС, з урахуванням пропозицій усіх учасників освітнього процесу.
Рішення про те, які сучасні практики та наукові досягнення слід використовувати у навчанні, науково-педагогічні 
працівники приймають особисто, використовуючи своє право на академічну свободу. Результати досліджень 
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здобувачів мають своє відображення у навчально-методичних комплексах, про що зазначається в актах 
впровадження (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Vprovadzhennya-rezultativ-na-sajt-2.pdf).
Оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається через зміни у міжнародному та національному законодавстві 
тощо. Зокрема, у зв’язку із запровадженням у кримінальне законодавство інституту кримінальних проступків 
напередодні 2020–2021 навчального року викладачами були оновлені навчально-методичні комплекси дисциплін: 
«Правове регулювання виконання покарань в сучасних умовах», «Методика розслідування окремих видів 
кримінальних правопорушень», «Криміналістичні версії під час розслідування кримінальних правопорушень», з 
урахуванням розподілу кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини.
Зміст навчальної дисципліни «Актуальні питання фінансового права» оновлено з урахуванням результатів 
дисертаційної роботи завідувача кафедри А. Денисової за темою «Адміністративно-правове регулювання у сфері 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтеграція в світовий освітній і науковий простір є одним з головних напрямів діяльності ОДУВС, яка реалізується 
через низку заходів. Науково-педагогічні працівники та аспіранти (ад’юнкти) університету активно беруть участь у 
міжнародних заходах (конференціях, семінарах, стажуваннях та ін.), їх наукові праці направляються для 
публікування у міжнародних виданнях (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zaluchennya-aspirantiv-ta-
ad-yunktiv-do-uchasti-u-mizhenarodnih-zahodah-organizovanih-ODUVS-ta-inozemnimi-partnerami.pdf) тощо. 
НПП проходять стажування в країнах ЄС за програмою CEPOL (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/20210315_173702.pdf). Здобувачі І. Купріянов, Д. Яровець, а також викладачі, які 
забезпечують освітній процес на ОНП, а саме: А. Бабенко, В. Конопельський, О. Надибська, К. Пальшков, А. 
Денисова та ін, – пройшли міжнародні стажування за кордоном (http://oduvs.edu.ua/doktornatura-ta-ad-
yunkutra/mizhnarodni-zahodi).
Університет має доступ до баз даних Web of Science, Scopus та ScienceDirect. (http://oduvs.edu.ua/doktornatura-ta-ad-
yunkutra/biblioteka).
Для налагодження міжнародних зв’язків в університеті функціонує відділ міжнародного співробітництва 
(http://oduvs.edu.ua/1055-2).
Міжнародна діяльність ОДУВС направлена на досягнення його інтеграції у світове освітянське та наукове 
товариство, тому проводяться заходи для розширення міжнародного співробітництва (http://oduvs.edu.ua/oglyad-
universitetu/mizhnarodna-diyalnist).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Програмні результати навчання формуються із результатів навчання, отриманих окремо за кожною дисципліною. 
Відповідно до п. 4.6. Положення про організацію освітнього процесу ОДУВС, контрольні заходи включають 
поточний та підсумковий контролі успішності, форми якого визначаються навчальними планами та робочими 
програмами дисциплін, а також шляхом проведення ректорського контролю рівня знань здобувачів відповідно до 
Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти університету (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-rektorskij-kontrol-rivnya-znan-zdobuvachiv-vishhoyi-osviti-ODUVS-.pdf).
Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки засвоєних здобувачами змістових модулів 
дисципліни та проводиться в таких формах: квізи, модульний контроль. Під час проведення дистанційних занять 
відповідно до розділу II Порядку складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних 
технологій навчання здобувачів вищої освіти в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Poryadok-
skladannya-potochnogo-ta-semestrovogo-kontrolyu-iz-zastosuvannyam-distantsijnih-tehnologij-navchannya-ZVO-v-
ODUVS.pdf), поточний контроль результатів навчання ЗВО за допомогою дистанційних технологій здійснюється під 
час проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових завдань, що 
виконуються здобувачем в електронній формі. Результати оцінювання здобувачів відображаються в електронному 
журналі.
Підсумковий контроль здійснюється в усній формі, письмовій формі або за допомогою комп’ютерного тестування з 
метою оцінки результатів навчання у формах семестрового контролю та атестації. Семестровий контроль успішності 
проводиться у формі заліку, екзамену з дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою, і у 
строки, встановлені навчальним планом. Підсумковим оцінюванням є також попередня експертиза дисертації, 
остаточним – публічний захист дисертаційної роботи.
Збалансованість розподілу оцінок контрольних заходів (екзамен/залік) вимірюється за стобальною шкалою з 
кожної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). 
Здобувач накопичує бали за наступні види робіт: робота на семінарських/практичних заняттях – 50 балів; 
самостійна робота – 30 балів; модульна контрольна робота – 10 балів; залік/екзамен – 10 балів; наукова робота (як 
додатковий здобуток) – 10 балів. Якщо здобувач сумарно накопичив менше 60 балів, то він допускається до 
повторного перескладання після закінчення екзаменаційної сесії

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
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Чіткість та зрозумілість проведення контрольних заходів полягає в тому, що кожен з видів робіт, які виконує 
здобувач, оцінюється визначеною кількістю балів у відповідності до порядку нарахування балів, що міститься в 
робочій програмі навчальної дисципліни. 
Зрозумілість (мобільність, доступність, прозорість) форм контрольних заходів для здобувачів досягається через 
відображення результатів навчання в їх індивідуальних навчальних планах, а також через використання в ЗВО 
автоматизованої системи управління навчальним процесом (АСУ), що забезпечує: створення автоматизованої 
систем ведення відповідних баз даних (зокрема електронного журналу); розрахунок навантаження науково-
педагогічних працівників; складання розкладу занять та інше.
Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється 
через опитування останніх. Наприклад, на запитання: «Чи задовольняє Вас діюча система оцінювання результатів 
навчання», здобувачі відповіли: повністю задовольняє – 87,4%; частково задовольняє – 4,6%; частково не 
задовольняє – 8%, що свідчить про те, що контрольні заходи є чіткими та зрозумілими для здобувачів та дають 
можливість встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого освітнього компоненту 
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Ознайомлення здобувачів з інформацією про форми контрольних заходів та критерії оцінювання проходить на 
початку семестру перед вивченням кожного окремого освітнього компонента науково-педагогічні працівники, а 
також відділом докторантури та аспірантури ОДУВС.
Здобувачі мають можливість ознайомитися на офіційному сайті університету з ОНП, навчальним планом, робочими 
програмами дисциплін, описом дисциплін та презентаціями дисциплін (http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-
viddil/navchalno-metodichna-robota/). Відповідно до п. 3.1. Положення про навчально-методичний комплекс 
дисципліни на освітньому порталі університету розміщуються навчально-методичні матеріали дисципліни 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/polozhennya-pro-navchalno-metodichnij-kompleks-z-navchalnoyi-
distsiplini-8.pdf). Згідно з п. 3.2 цього Положення за необхідності науково-педагогічний працівник протягом 10 днів 
вносить зміни до змісту навчально-методичних комплексів.
Аналіз інформації щодо рівня доведення інформації про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти здійснюється через опитування. Наприклад, на запитання: «Чи ознайомлюють викладачі 
на початку вивчення навчальних дисциплін з критеріями оцінювання», – здобувачі відповіли: так – 80,5 %; інколи 
– 13,8 %; рідко – 5,7 %; не ознайомлюють – 0 %, що свідчить про обізнаність та доступність форм контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право» – відсутній.
Рішенням Вченої ради ОДУВС (протокол від 25.11.2019 № 4) схвалено Тимчасовий стандарт вищої освіти за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, ступень вищої освіти доктора філософії, галузі знань 08 «Право» за 
спеціальністю 081 «Право» (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/1617993366451220.pdf), де передбачено 
форми атестації здобувачів вищої освіти, які відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України 23 листопада 2011 року № 1341.
Відповідно до розділу 8 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf) щорічна атестація здобувачів здійснюється згідно з  
навчальним планом перед початком переведення на наступний курс навчання, їй передує проміжна атестація 
здобувачів – щосеместрове заслуховування індивідуальних планів здобувачів на кафедрах, заслуховування при 
першому проректорові університету. За результатами підсумкового звітування наказом ректора університету 
аспірант (ад’юнкт) переводиться на наступний рік навчання або відраховується.
Підсумкова атестація аспірантів, що повністю виконали ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 
«Право», завершується присудженням наукового ступеня «доктор філософії» в галузі права.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедури проведення контрольних заходів в Одеському державному університеті внутрішніх справ регулюються 
Положенням про організацію освітнього процесу (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf), Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу на 
заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-na-zaochnij-ta-distantsijnij-formah-
zdobuttya-vishhoyi-osviti-v-ODUVS-3.pdf), Положенням про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої 
освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-rektorskij-kontrol-rivnya-znan-zdobuvachiv-
vishhoyi-osviti-ODUVS-.pdf). 
Доступність вищезазначених документів забезпечується шляхом їх розміщення у вільному доступі на офіційному 
сайті університету. Також терміни та форми проведення контрольних заходів розміщуються у Автоматизованій 
системі управління (АСУ), доступ до якої мають всі здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники 
університету.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів забезпечується шляхом дотримання процедур проведення 
контрольних заходів відповідно до внутрішніх нормативних документів університету. В університеті щорічно 
затверджується Антикорупційна програма, яка містить комплекс заходів щодо запобігання корупції в ЗВО 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Antikoruptsijna_programa_ODUVS_2020_2022-1.pdf). 
З метою об’єктивності та неупередженості екзаменаторів в ЗВО періодично використовується екзаменаційний 
центр, де здійснюється комп’ютерне тестування (http://oduvs.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
ekzaminatsijnij-tsentr-ODUVS-3.pdf). Головним завданням центру є надання можливості проведення якісної 
діагностики знань (залишкових знань) здобувачів протягом навчання з метою об’єктивного незалежного 
оцінювання їх навчальних досягнень. 
Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів слугують наявні процедури щодо повторного проходження 
контрольних заходів та порядку їх оскарження, які передбачені Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОДУВС та Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та 
науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС.
Протягом звітного періоду питань, обумовлених наявністю конфліктів інтересів та застосуванням відповідних 
процедур щодо їх запобігання, за ОНП не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів здійснюється відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-
osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf). Аспірант (ад’юнкт), який в результаті складання підсумкового контролю 
сумарно накопичив менше 60 балів, допускається до повторного перескладання після закінчення екзаменаційної 
сесії. Перескладання здійснюється не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: перший раз – науково-
педагогічному працівнику, який забезпечував викладання навчальної дисципліни, а другий – комісії. До складу цієї 
комісії може входити керівник факультету, керівник кафедри, представник навчально-методичного відділу та 
науково-педагогічний працівник відповідної кафедри. Комісійне перескладання підсумкового контролю 
затверджується наказом ректора ОДУВС. Якщо аспірант (ад’юнкт) в результаті комісійного перескладання 
підсумкового контролю отримав незадовільну оцінку, він відраховується з університету.
Так, 01 лютого 2020 року відповідно до графіка перескладання заліково-екзаменаційної сесії за перший семестр 
2019–2020 н.р. аспірантами першого курсу заочної форми навчання Є. Дорогановим, Є. Калюжною, В. Капуляк та 
ін. повторно здійснювалось перескладання навчальної дисципліни «Методика та організація підготовки та 
написання дисертації».

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачений у п. 9.7. Положення 
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти 
в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf). 
Аспірант (ад’юнкт), який не погоджується з виставленою у відомість обліку успішності під час підсумкового 
контролю оцінкою, звертається з письмовою апеляцією (заявою) до відділу докторантури та аспірантури не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення результатів.
Науково-педагогічний працівник, який викладає відповідну навчальну дисципліну, та завідувач кафедри або 
призначений останнім інший викладач зобов’язані розглянути апеляцію у присутності здобувача вищої освіти 
упродовж двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки. Якщо аспірант (ад’юнкт) не звернувся з 
апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем, є остаточною. Результат розгляду апеляції з 
відповідним рішенням фіксується на апеляційній заяві, поданій здобувачем вищої освіти, і підтверджується 
підписами відповідних науково-педагогічних працівників.
Протягом звітного періоду випадків оскарження процедури проведення контрольних заходів та їх результатів за 
освітньо-науковою програмою не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Університет проводить послідовну політику у сфері дотримання та забезпечення академічної доброчесності. У 
Положенні про академічну доброчесність в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/polozhennya-
pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf) прописані чіткі та зрозумілі стандарти та процедури дотримання академічної 
доброчесності учасниками освітнього процесу. В університеті розроблено методичні рекомендації «Навчання 
здобувачів вищої освіти академічній доброчесності» (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Metodichni-
rekomendatsiya-na-sajt.pdf).
З метою запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників ОДУВС уклав договір з ТОВ «Антиплагіат» від 13.03.2019 № 13-03/2019. Відповідно до 
умов договору для перевірки дисертаційних досліджень, рукописів видань, наукових статей та інших наукових праць 
учасників освітнього процесу на дотримання академічної доброчесності ОДУВС використовує автоматизовану 
систему виявлення академічного плагіату та визначення рівня оригінальності тексту за допомогою Інтернет-системи 
«Unicheck».
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в ОДУВС процедура на виявлення академічної 
недоброчесності передбачає перевірку наукових праць. Результат перевірки є умовою допуску (прийняття) 
монографії, наукової статті або тезисів до публікації, а дисертаційної роботи – до захисту. Для перевірки наукових 
праць використовується програма перевірки Unicheck (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/06/Viznachennya-ta-informatsiya-pro-Unicheck__UA-1.pdf). Якщо у протоколі перевірки 
зазначено, що робота містить плагіат або кількість цитат перевищує рівень оригінальності, висувається вимога 
авторові відкоригувати роботу (для дисертації – протягом 30 днів). 
Дисертації здобувачів, які представляються на захист, перевіряються на відсутність плагіату і розміщуються у 
відкритому доступі на офіційному сайті університету у розділі «Спеціалізована вчена рада» 
http://oduvs.edu.ua/oglyad-universitetu/naukova-diyalnist. Наукові роботи здобувачів розміщуються і зберігаються в 
репозитарії ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-robotu-repozitariyu-naukovih-prats-odeskogo-derzhavnogo-
universitetu-vnutrishnih-sprav).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Одеський державний університет внутрішніх справ систематично організовує різноманітні заходи з популяризації 
академічної доброчесності серед науково-педагогічного складу та аспірантів (ад’юнктів), а саме: проводяться лекції, 
семінари, виставки з питань популяризації культури академічної доброчесності, створюються та поширюються 
відеоматеріали (http://oduvs.edu.ua/news/akademichna-dobrochesnist-zaporuka-uspishnogo-rozvitku-nauki-i-derzhavi/; 
http://oduvs.edu.ua/news/aktualni-pitannya-zabezpechennya-yakosti-osviti/).
Науково-педагогічні працівники, керівники наукових робіт здобувачів, працівники відділу докторантури та 
аспірантури, відділу організації наукової роботи при спілкуванні із аспірантами (ад’юнктами) повідомляють їх про 
необхідність дотримуватись принципів академічної доброчесності в науково-дослідній діяльності, освітньому 
процесі тощо.
На офіційному сайті ОДУВС розміщені нормативні документи та інша інформація, яка стосується академічної 
доброчесності (http://oduvs.edu.ua/oglyad-universitetu/naukova-diyalnist/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Види реагування на випадки порушення академічної доброчесності передбачені  Положенням про академічну 
доброчесність в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-pro-akademichnu-
dobrochesnist-na-sajt-2021-1.pdf).
У залежності від серйозності порушення академічної доброчесності до науково-педагогічних працівників можуть 
бути застосовані такі заходи, як: позбавлення присудженого наукового (освітньо-наукового) ступеня чи присвоєного 
вченого звання, позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені 
законом посади, позбавлення преміювання, попередження та ін. Аспірантів (ад’юнктів) за порушення доброчесності 
університет може зобов’язати повторно пройти оцінювання, повторно пройти відповідний освітній компонент ОНП, 
відрахувати із ЗВО, попередження тощо.
Випадків порушення правил академічної доброчесності за ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 
«Право» під час проведення програми не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Високий рівень професіоналізму викладачів, які задіяні для реалізації ОНП, забезпечується шляхом їх конкурсного 
добору відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
(http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya_pro_konkursnij_vidbir_na_posadi_NPP_nova_redaktsiya_07_02.pdf). Цілі та 
програмні результати навчання досягаються суворим дотриманням практики залучення до освітньої діяльності 
найбільш досвідчених НПП з високою професійною кваліфікацією та компетентністю.
У процесі відбору НПП враховуються показники їх освітньо-наукової діяльності, а саме: наявність наукового 
ступеня, вченого звання, досвіду професійної діяльності, стажування та підвищення кваліфікації, наукових 
публікацій за профілем навчальної дисципліни та наукових інтересів здобувачів тощо.
Реалізацію ОНП забезпечують 27 науково-педагогічних працівників, з яких 10 – доктори наук, 17 – кандидати наук; 
з яких 12 – професора, 14 – доценти, 1 – старший науковий співробітник. Науковими керівниками аспірантів 
(ад’юнктів) є 42 науково-педагогічних працівників, з яких: 17 – д.ю.н., 25 – к.ю.н., 15 – професора, 19 – доценти, 2 – 
с.н.с.). 
Результати анкетування здобувачів засвідчили високий рівень професійності викладання навчальних дисциплін (92 
%), високий рівень наукового керівництва і задоволеність взаємодією здобувачів з викладачами та науковими 
керівниками (97,7 %). 
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

В університеті налагоджено систему залучення стейкхолдерів-роботодавців до організації та реалізації освітнього 
процесу. Так, начальник ГУНП в Одеській області О. Бех є членом Вченої ради ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/06/Personalnij-sklad_sichen.pdf), що дає можливість йому безпосередньо брати участь в 
управлінні освітнього процесу університету. На Вченій раді здійснюється обговорення та затвердження освітніх 
програм, тематики дисертаційних досліджень здобувачів, наукових тем кафедр; заслуховування звітів про діяльність 
відділу аспірантури та докторантури.
Представники роботодавців В. Войтов (суддя Київського районного суду м. Одеси); О. Подобний (завідувач кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету) є членами наукової 
ради ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/sklad-NR.pdf), де обговорюються питання щодо 
удосконалення наукової діяльності за ОНП. Членами Наглядової ради ОДУВС є представники органів державної 
влади та місцевого самоврядування (http://oduvs.edu.ua/news/viznacheno-sklad-naglyadovoyi-radi-universitetu/), які 
долучаються до розвитку освітнього процесу та наукової діяльності університету. 
За результатами опитування здобувачі демонструють високий – 49,4% та помірний – 28,7% рівень задоволеності 
залучення стейкхолдерів - роботодавців до організації освітнього процесу 
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

В організації та реалізації освітнього процесу ОДУВС беруть активну участь фахівці в галузі права. При проведенні 
навчальних занять залучаються як сумісники: фахівець у сфері досліджень педагогічної психології, завідувач відділу 
психологічних та інших досліджень Одеського наукового інституту судових експертиз, к.п.н. М. Журавльова 
(навчальна дисципліна «Педагогічна компетентність викладача ЗВО»); знаний фахівець у галузі юридичної 
психології у сфері діагностики показників загальних інтелектуальних здібностей, к.п.н., доцент О. Смірнова 
(навчальна дисципліна «Методика та організація підготовки та написання дисертації») та ін.
У межах ОНП для покращення практичної складової освітнього процесу для аспірантів (ад’юнктів) проводяться 
бінарні заняття з участю фахівців у галузі права, а саме: суддя, к.ю.н. П. Жовтан, професор НУ «Одеська юридична 
академія» д.ю.н. О. Цільмак, керівник адвокатського об’єднання, к.ю.н. А. Холостенко, ст. інспектор Управління 
дотримання прав людини Національної поліції України Ж. Мішкевич та ін. (http://oduvs.edu.ua/news/binarne-
zanyattya-dlya-ad-yunktiv-universitetu). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

В університеті сформовано систему професійного розвитку викладачів через загальноуніверитетські програми та 
співпрацю з іншими вітчизняними та зарубіжними ЗВО. Згідно з планом викладачі підвищують кваліфікацію та 
здійснюють стажування на курсах, організованих в ОДУВС, а також в інших національних інституціях 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Naukovo-pedagogichni-pratsivniki-szhato.pdf).
Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikatsiyi-naukovo-
pedagogichnih-pratsivnikiv-ODUVS.pdf) раз на п’ять років викладачі, відповідно до профілю діяльності, 
направляються на стажування в національні або закордонні ЗВО.
Університет сприяв проходженню стажування та підвищенню кваліфікації в закладах вищої освіти Болгарії, Іспанії, 
Німеччини, Польщі, Чехії та інших країн Європейського Союзу зокрема А. Бабенко, В. Конопельському, М. 
Корнієнко та іншим викладачам, які забезпечують реалізацію ОНП та є науковими керівниками здобувачів 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/20210310_112048.pdf).
Моніторинг рівня професіоналізму викладачів здійснюється систематично – з одного боку керівництвом 
університету шляхом педагогічного контролю та на засіданнях кадрових і конкурсних комісій, а з іншого – через 
анкетування здобувачів, які вказують на високий рівень професіоналізму педагогів (92 %) 
https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Удосконалення професійної компетентності, стимулювання підвищення педагогічної майстерності науково-
педагогічних працівників в ОДУВС забезпечується періодичним проведенням відкритих та показових занять; 
проведенням конкурсу «Викладач року» (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
provedennya-konkursu-Vikladach-roku-v-ODUVS.pdf); рейтинговим оцінюванням результатів діяльності НПП ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-rejting.-nauka-1-1.pdf); участю викладачів у 
тренінгах, семінарах, курсах та різноманітних освітянських заходах.
В університеті проводиться комплекс заходів матеріального та морального заохочення. Щомісяця за пропозицією 
керівників підрозділів викладачам встановлюється відсоток премій відповідно до їх рейтингу наукової діяльності та 
показників навчальної та наукової роботи (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/Polozhennya-pro-
premiyuvannya.pdf).
ОДУВС підтримує участь кращих фахівців у професійних програмах, які організовує Агентство Європейського Союзу 
з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL). 
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Кращі науково-педагогічні працівники нагороджуються відомчими відзнаками МВС України, почесними 
грамотами, дипломами тощо, їх особисті фотокартки розміщуються на Дошці пошани університету 
(http://oduvs.edu.ua/universitetske-zhittya/doshka-poshani).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В ОДУВС функціонує потужна матеріально-технічна база для реалізації ОНП, яка відповідає ліцензійним вимогам 
та вимогам провадження освітньої діяльності. Взірцевим показником є наявність в університеті унікальних та 
інноваційних спеціалізованих навчальних полігонів («Лінія-102», «Тактичне містечко», «Впізнання поза 
візуальним та аудіоспостереженням», «Кімната дружня до опитування дітей», «Інтерактивна класна кімната», «з 
протидії наркозлочинності» та ін.) та аудиторій («Мультимедійний тир» та «Лазерний тир»); 14 лекційних залів, 
забезпечених мультимедійним обладнанням; стрілецьких тирів, тренажерних та спортивних залів та майданчиків; 
семи комп’ютерних класів та ін., завдяки чому здобувачі досягають ПРН за ОНП (https://oduvs.3dprostir.com).
В освітньому процесі та науковій діяльності аспіранти (ад’юнкти) використовують інноваційне аналітичне 
програмне забезпечення і2 ІBM, мобільні емулятори інформаційно-пошукових систем (Цунамі та ЄРДР), 
інтерактивні дошки, прилади віртуальної реальності Oculus Quest 2, програми візуалізації даних Prezi, Power ВІ та 
інші інноваційні технології.
Університет має розвинуту інфраструктуру, загальну та спеціальну бібліотеки, які обладнані комп’ютерною 
технікою; медико-санітарну частину; музей та ін. (http://oduvs.edu.ua/materialno-tehnichne-zabezpechennya).
Навчально-методичне забезпечення переведене в електронний формат і розміщується на освітніх електронних 
платформах університету. Все це дає можливість досягати визначених ОНП цілей та ПРН.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

ОДУВС надає безоплатний доступ НПП і здобувачам до матеріально-технічної бази, а також інших об’єктів 
інфраструктури для задоволення потреб та інтересів учасників освітнього процесу за ОНП.
Взірцевим показником є наявність в університеті різноманітних наукових, спортивних та культурних осередків, 
зокрема: Наукового товариства, спортивних секцій, клубів, гуртків художньої самодіяльності (студія КВН «Курортна 
зона», локальна студія «Крок до зірок», гурток сценічної майстерності, танцювальний гурток, гурток «Барабанний 
підрозділ»), які функціонують безоплатно для здобувачів вищої освіти (http://surl.li/qpbj; http://surl.li/qpbm; 
http://surl.li/qpcl).
В університеті наявні 4 актові зали, 7 спальних корпусів, 6 їдалень-буфетів та ін. В навчальних корпусах університету 
є безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi.
В університеті створений унікальний музей, а також діорама, яка присвячена героїзму «кіборгів» в Донецькому 
аеропорті, формує у здобувачів почуття патріотизму та національної свідомості (http://surl.li/qpbw).
Здобувачі на безоплатній онові мають доступ до наукових фондів загальної та спеціальної бібліотеки (читальні зали 
на 388 посадкових місць, із яких 9 – комп’ютеризовані з вільним доступом до мережі Інтернет, до Web of Science, 
Scopus, Science Direct. Доступ до цих баз даних можливий з будь-якого комп'ютера мережі університету). 
Здобувачі вказують на високий рівень (87,4 %) задоволеності створеними ЗВО умовами для реалізації своїх потреб та 
інтересів (http://surl.li/qpcs).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В Університеті побудована надійна система, спрямована на створення освітнього середовища, безпечного для життя 
та здоров’я, шляхом дотримання техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки. 
В навчальних корпусах університету встановлено автоматизовану систему пропуску, камери відеоспостереження з 
централізованими пунктами моніторингу, діють чергові частини, які здійснюють контроль за функціонуванням 
безпечної системи забезпечення життєдіяльності університету. 
Періодично здійснюються тренування з дій у ситуаціях пожежної небезпеки та цивільного захисту 
(http://oduvs.edu.ua/news/v-odeskomu-derzhavnomu-universiteti-vnutrishnih-sprav-provedeno-navchalni-trenuvannya-
z-pozhezhnoyi-bezpeki). Приміщення навчальних корпусів обладнані відповідно до вимог протипожежної безпеки.
В університеті діє медико-санітарна частина, яка включає маніпуляційний та стоматологічний кабінети, 
санпропускник, кімнату нагляду за хворими і повністю забезпечена необхідними медикаментами та інвентарем. 
Задля своєчасного виявлення ознак захворювання на COVID-19 налагоджено моніторинг стану здоров’я відвідувачів 
університету. Відділенням психологічного забезпечення систематично проводяться заходи з психологічної 
діагностики та психологічної підтримки учасників освітнього процесу.
Результати опитування здобувачів вказують на високий рівень задоволеності роботою персоналу (86,2%) і достатній 
рівень надання медичної допомоги (70%) (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
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підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Аспірантам (ад’юнктам) ОДУВС постійно надається організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна 
підтримка безпосередньо від наукових керівників, викладачів, які забезпечують ОНП, гарантів ОНП, кафедр, відділу 
аспірантури та докторантури, а також інших структурних підрозділів університету (http://oduvs.edu.ua/doktornatura-
ta-ad-yunkutra/). Про це здобувачі інформуються до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) 
(http://oduvs.edu.ua/news/proforiyentatsijni-zahodi-z-majbutnimi-aspirantami-universitetu).
На офіційному сайті університету розміщується інформація відносно організації освітнього процесу, освітніх 
програм та їх компонентів, розкладу занять (автоматизована система управління, МІА-освіта), наукових, 
міжнародних та інших заходів. Крім того, комунікація зі здобувачами відбувається через створені спеціальні групи 
для здобувачів вищої освіти на платформі Viber, Telegram та ін. (https://t.me/joinchat/ULveSCNC2LX5RG8j). 
Університет надає підтримку здобувачам для вирішення соціально-побутових потреб, виділяє місця для 
проживання у гуртожитках. Відділення психологічного забезпечення здійснює психопрофілактичну роботу для 
оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах, сприяє уникненню соціально-психологічних проблем в 
освітній діяльності, проводить психологічні тренінги та ін.  (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-PRO-VPZ-VKZ-ODUVS-2.pdf).
Взірцевим показником є наявність в ОДУВС унікальних центрів, а саме: «Медіації» (http://oduvs.edu.ua/tsentr-
mediatsiyi), «Протидії Булінгу» (http://oduvs.edu.ua/protidiya-bulingu), «Гендерної освіти» 
(http://oduvs.edu.ua/derzhava-ta-suspilstvo/tsentr-gendernoyi-osviti), «Благодійної діяльності» 
(http://oduvs.edu.ua/derzhava-ta-suspilstvo/blagodijna-diyalnist/), які надають підтримку здобувачам за напрямком 
своєї діяльності.
В університеті функціонує Юридична клініка (http://oduvs.edu.ua/derzhava-ta-suspilstvo/yuridichna-klinik), а також 
відділ юридичного забезпечення ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/viddil-yuridichnogo-zabezpechennya), які надають 
правову допомогу здобувачам вищої освіти.
Відділ кадрового забезпечення ОДУВС надає консультативну допомогу аспірантам (ад’юнктам) щодо можливості 
працевлаштування на вакантні посади в університеті, органах Національної поліції України та ін. 
(http://oduvs.edu.ua/viddil-kadrovogo-zabezpechennya).
Здобувачі демонструють високий рівень задоволеності освітньою (87,4%), організаційною (85,1%), консультативною 
(91%), та соціальною (78,2%), підтримкою під час навчання за освітньо-науковою програмою 
(https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В ОДУВС функціонує система заходів, яка сприяє створенню умов для реалізації права на освіту особами з 
особливими потребами та іншими маломобільними групами населення шляхом виділення місць на автостоянці для 
осіб з особливими потребами; облаштування засобами безперешкодного доступу до навчальних корпусів відповідно 
до вимог державних будівельних норм (пандуси на вході до навчальних корпусів, кнопка «Виклику» на вході до 
корпусу та ін.).
Для зручності викладачів та здобувачів, що мають маленьких дітей, створена дитяча кімната в  аудиторії 319А, де 
неповнолітні діти можуть залишитися під наглядом персоналу на безоплатній основі.
Доцент кафедри к.ф.н. Г. Нівня, яка є особою з особливими потребами (вади зору) успішно забезпечує освітні 
компоненти за ОНП. Офіційний сайт  ОДУВС містить "кнопку" для полегшеного використання інформаційними 
ресурсами особами  з вадами зору (http://oduvs.edu.ua).
Відповідно до п. 4.15 Положення про організацію освітнього процесу в ОДУВС передбачена можливість складання 
індивідуального графіка навчального процесу для здобувачів, які за сімейними, службовими, фізичними чи іншими 
обставинами не можуть бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf). 
Високий рівень інформатизації навчального процесу в університеті (МІА Освіта) 
(https://osvita.oduvs.edu.ua/mc/index.php/usr/login/login) надає можливість особам з особливими потребами брати 
участь у навчальному процесі дистанційно. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В ОДУВС прийнято ряд нормативно-правових документів якими визначена процедура вирішення конфліктних 
ситуацій в університеті. Положенням про вирішення конфліктних ситуацій в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-virishennya-konfliktnih-situatsij-v-ODUVS.pdf) визначено заходи 
реагування на виявленні факти булінгу (цькування), дискримінації, сексуального домагання, утиску та ін. 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/Polozhennya_pro_viddilennya_motoringu_VKZ_ODUVS.pdf). Цим 
документом регламентовано порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування), дискримінації, 
сексуального домагання, утиску, визначено інституції, які займаються розглядом заяв про ці явища. 
В університеті діє Центр гендерної освіти, який здійснює профілактичні та виховні заходи із забезпечення рівних 
прав чоловіків та жінок, запобігання насильству в усіх сферах життя та подолання будь-яких форм дискримінації 
тощо (http://oduvs.edu.ua/derzhava-ta-suspilstvo/tsentr-gendernoyi-osviti/normativni-akti).
В ОДУВС встановлена посада помічника ректора з гендерних питань, у завдання якого входить консультування та 
внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, протидії насильству за ознакою статі, дискримінації за ознакою статі.
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В університеті створено відділення моніторингу, яким застосовуються організаційні та профілактичні заходи щодо 
запобігання порушень дисципліни та законності в ЗВО, забезпечується проведення службових розслідувань тощо 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/Polozhennya_pro_viddilennya_motoringu_VKZ_ODUVS.pdf).
У ЗВО на 2020–2022 рр. затверджена Антикорупційна програма, яка містить комплекс правил, стандартів та 
процедур щодо виявлення, профілактики та запобігання корупції (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/06/Antikoruptsijna_programa_ODUVS_2020_2022-1.pdf).
Уповноважений з антикорупційної діяльності ОДУВС здійснює профілактику та запобігання корупційним проявам з 
боку учасників освітнього процесу (http://oduvs.edu.ua/oglyad-universitetu/dodatkova-informatsiya/ochishhennya-
vladi). 
Керівниками структурних підрозділів та уповноваженою з антикорупційної діяльності ОДУВС постійно проводяться 
заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. На сайті Університету можна 
залишити конфіденційну інформацію про факти корупції (http://oduvs.edu.ua/povidomiti-pro-koruptsiyu). У ЗВО 
цілодобово працює «гаряча лінія» для отримання інформації про факти правопорушень 
(http://oduvs.edu.ua/goryacha-liniya). Звернення здобувачів про факти правопорушення реєструються в журналі 
реєстрації. Вони розглядаються ректором, який також здійснює і особистий прийом громадян. 
За всіма зверненнями при обговоренні з органами студентського самоврядування здійснюються своєчасні перевірки 
в установленому законом порядку з подальшим усуненням недоліків. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регламентуються 
Положенням про організацію освітнього процесу (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf); Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
sistemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vishhoyi-osviti.pdf) і Положенням про освітні програми та їх гарантів 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.FR12.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОНП та їх оновлення відбувається щорічно за участю та пропозиціями здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, науково-педагогічних працівників, учасників академічної спільноти та інших стейкхолдерів і 
передбачає проведення заходів зі збору та аналізу інформації щодо освітньої діяльності, пов’язаної з реалізацією 
освітніх програм. За період існування, починаючи з 2016 року, ОНП «Право» зазнавала щорічного оновлення 
(протоколи засідань Вченої ради ОДУВС від 25.04.2017 № 11, від 28.03.2018 № 8, від 29.05.2019 № 9, від 27.05.2020 
№ 12). 
Відповідно до доручення ректора ОДУВС від 05 лютого 2020 р. № 12 затверджено новий склад проєктної групи 
щодо оновлення ОНП Право та змінено гаранта. Групою розробників з урахуванням пропозицій та рекомендацій 
аспірантів (ад’юнктів), стейкхолдерів-роботодавців та інших заінтересованих сторін було удосконалено ОНП 2020 р. 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та 
Тимчасового стандарту ОДУВС вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (рішення Вченої 
ради ОДУВС від 25 листопада 2019 р. № 4).
В ОНП було модернізовано перелік компетентностей та програмних результатів навчання, здійснено перегляд 
кредитів у бік практично орієнтованих дисциплін. З урахуванням тенденції розвитку спеціальності та ринку праці і з 
урахуванням галузевого та регіонального контексту розширено перелік вибіркових компонентів. Було включено такі 
навчальні дисципліни, як: «Методологія сучасної юриспруденції», «Доктрина прав людини», «Актуальні проблеми 
дії та тлумачення права», «Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів», «Актуальні питання 
фінансового права». 
З огляду на новели міжнародного законодавства, рішення Європейського Суду з прав людини, а також зміни в 
національному законодавстві, було внесено корективи у назву та зміст деяких дисциплін, зокрема: «Проблеми 
кримінально процесуального доказування», «Криміналістичні версії під час розслідування окремих видів 
правопорушень», «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень», «Актуальні проблеми 
досудового розслідування» та ін. Було оптимізовано логічну послідовність вивчення окремих освітніх компонентів 
та визначені види підсумкового контролю тощо. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її 
якості шляхом безпосереднього внесення ними пропозицій під час засідань кафедр, які забезпечують ОНП, на 
засіданнях Ради молодих вчених ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/06/Statut_Radi_molodih_vchenih.pdf), а також інших осередків здобувачів, які функціонують в 
ОДУВС.
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Позиція аспірантів (ад’юнктів) враховується під час перегляду ОНП. Так, ад’юнктом В. Жоговим було 
рекомендовано на засіданні кафедри мовної підготовки збільшити обсяг кредитів з дисципліни «Українська наукова 
мова» (протокол від 24.02.2020 № 8), ад’юнкт С. Музика запропонував під час засідання кафедри державно-
правових дисциплін включити в перелік вибіркових компонентів дисципліну «Методологія сучасної 
юриспруденції» (протокол від 12.03.2020 № 8) та ін.
Під час засідання Ради молодих вчених ОДУВС, І. Теслюк рекомендувала надати пропозиції гаранту ОНП щодо 
збільшення освітніх компонентів в ОНП, які стосуються питань захисту прав людини (протокол від 04.03.2020 № 3).
У засіданнях проєктної групи щодо оновлення ОНП брали участь здобувачі третього рівня вищої освіти, зокрема І. 
Позігун внесла пропозиції щодо доцільності корегування назви та змісту дисциплін кримінально-правової 
спрямованості з урахуванням змін до кримінального законодавства (протокол від 10.03.2020 № 2) 
(http://oduvs.edu.ua/news/chergove-obgovorennya-proyektu-osvitno-naukovoyi-programi-pravo-z-pidgotovki-doktoriv-
filosofiyi).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Аспіранти (ад’юнкти) беруть активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП через своїх 
представників в органах самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів; в органах курсантсько-студентського 
самоврядування (http://oduvs.edu.ua/studentam/studentske-samovryaduvannya); у Науковому товаристві здобувачів 
вищої освіти та молодих вчених, яке є органом громадського самоврядування в університеті. Студентське 
самоврядування ОДУВС має свій Статут (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Statut_GO_Studentske_samovryaduvannya_ODUVS.pdf).
Представники органів самоврядування залучаються до участі у засіданнях Вченої ради ОДУВС, де обговорюють 
питання забезпечення якості вищої освіти. Так, до складу Вченої ради ОДУВС включений ад’юнкт О. Лифар 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Personalnij-sklad_sichen.pdf).
На засіданні курсантсько-студентського самоврядування аспірант І. Федорончук запропонував додати до переліку 
вибіркових компонентів ОНП такі дисципліни, як «Альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів» та 
рекомендував зазначену пропозицію надати для обговорення на Вченій Раді ОДУВС (протокол від 20.03.2020 № 8).
На засіданні Наукового товариства ад’юнкт А. Стариченко внесла пропозицію щодо збільшення обсягів кредитів 
дисципліни «Методика наукового пізнання» та рекомендувала надати її для обговорення проєктній групі щодо 
оновлення ОНП (протокол від 24.02.2020 № 2) (http://surl.li/qnft).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці періодично залучалися до перегляду освітніх компонентів ОНП через надання пропозицій та 
рекомендацій під час засідання робочих зустрічей групи розробників освітньої програми (П. Жовтан Л. Лефтеров, А. 
Холостенко та ін).
Було враховано пропозиції начальника ГУНП в Одеській області О. Беха щодо збільшення кредитів з навчальних 
дисциплін, які відображають компетентності з аналізу закономірностей злочинності та правопорушень. На 
рекомендації начальника Головного управління Державної міграційної служби О. Погребняка у вибіркову частину 
ОНП введено освітню компоненту «Актуальні питання фінансового права», яка висвітлює сучасні умови соціально-
економічних відносин. За пропозиціями начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань О. Малахова переглянуто та приведено у відповідність до сучасних потреб практики 
співвідношення загальних та спеціальних компетентностей і вибіркових компонентів. 
Стейкхолдери-роботодавці залучалися до засідання кафедри для обговорення проєкту ОНП. Так, в обговоренні змін 
до ОНП на кафедрі кримінального процесу взяв участь ст. слідчий СУ ГУНП України в Одеській області Р. 
Міхальський (протокол від 05.03.2020 р. № 8).
На засіданні проєктної групи щодо оновлення ОНП заступник начальника СУ ГУНП України в Одеській області О. 
Саламаха підтримав пропозицію кафедри криміналістики та психології щодо включення в перелік вибіркового 
блоку дисципліни «Проблеми кримінально процесуального доказування» (протокол від 10 березня 2020 р. № 2).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання, узагальнення та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування 
випускників ОНП, організація їх зустрічей зі здобувачами в університеті здійснюється відділом докторантури та 
аспірантури. Успішно закінчили ОНП та захистили дисертаційні дослідження сім здобувачів.
Так, після присудження здобувачам вищої освіти ступеню доктора філософії їх було призначено на відповідні 
посади, а саме: С. Медведенко – на посаду декана факультету підготовки фахівців для органів превентивної 
діяльності ОДУВС, К. Манойленко – на посаду слідчого відділення поліції № 3 ГУНП України в Одеській області, а 
Д. Хаматов – на посаду провідного фахівця кадрового забезпечення ОДУВС.
Після закінчення навчання за третім рівнем вищої освіти С. Дьоров був призначений на посаду викладача кафедри 
оперативно-розшукової діяльності ОДУВС, а В. Андрієшин – на посаду начальника відділення СВ Чорноморського 
ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.
Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників ОДУВС 
здійснює комунікації з випускниками ОНП (http://oduvs.edu.ua/viddil-dovuzivskoyi-pidgotovki-proforiyentatsijnoyi-
roboti-ta-spriyannya-pratsevlashtuvannya-vipusknikiv). На соціальній сторінці на платформі Facebook створено групу 
випускників третього рівня.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Недоліки за ОНП та за освітньою діяльністю систематично моніторяться гарантом та керівництвом університету. 
Такі недоліки виявляються під час робочих зустрічей, освітньо-наукових заходів, опитувань науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують ОНП, здобувачів третього рівня вищої освіти, стейкхолдерів-роботодавців, а також 
інших учасників освітнього процесу.
У штаті навчально-методичного відділу ОДУВС є ст. науковий співробітник групи науково-методичного 
забезпечення навчального процесу, до функціональних обов’язків якого входить здійснення моніторингу якості 
освітньої діяльності університету. На Вченій Раді ОДУВС періодично обговорюються питання щодо усунення 
недоліків в освітньому процесі, які було виявлено в ході моніторингу освітньої діяльності; приймаються рішення 
щодо забезпечення якості освітнього процесу за ОНП.
Так, під час здійснення освітнього процесу та внутрішнього моніторингу якості вищої освіти було встановлено 
необхідність враховувати при удосконаленні робочих програм навчальних дисциплін та навчально-методичних 
комплексів рішення Європейського суду з прав людини; правові документи, прийняті міжнародними інституціями в 
галузі права; зміни в національному законодавстві; судову практику України.
Так, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№ 321-ІХ від 03.12.2019) 
було ухвалено рішення щодо змін до освітніх компонентів ОНП, зокрема включення таких вибіркових дисциплін, 
як: «Методика розслідування окремих видів правопорушень», «Криміналістичні версії під час розслідування 
кримінальних правопорушень» та ін.
Через незручність знаходження на значній відстані навчальних корпусів університету, на прохання здобувачів 
третього рівня вищої освіти, керівництво ОДУВС внесло зміни до розкладу занять, що полегшило пересування 
здобувачів до навчальних аудиторій.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП «Право» проходить вперше. Зауваження та пропозиції щодо удосконалення освітньої програми 
будуть враховуватися після завершення акредитації. 
Водночас у 2020 р. в ОДУВС відбулась акредитація ОПП «Кримінальний аналіз» за спеціальністю 124 «Системний 
аналіз», яка засвідчила відповідність програми встановленим акредитаційним вимогам та наявну можливість 
забезпечити гарантію якості освіти. 
При оновленні ОНП «Право» були враховані рекомендації експертної групи та галузевої експертної ради галузі 
знань 12 «Інформаційні технології», що надавались ОПП «Кримінальний аналіз». З урахуванням рекомендацій 
експертів був суттєво підвищений рівень активності науково-педагогічних працівників ОДУВС у міжнародних 
наукових заходах, що висвітлюють передові практики їх наукової діяльності. Якщо у 2019 році викладачами було 
опубліковано у міжнародних виданнях 72 наукові статті, то у 2020 році – 96. Крім того, якщо в 2017 р. викладачами 
було підготовлено 1 наукову статтю, що індексується у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, то в 2018 р. 
статей було вже 9, у 2019 р. – 29, а у 2020 р. – 49.
За рекомендаціями експертів при оновленні освітньої програми були залучені стейкхолдери-роботодавці та 
здобувачі вищої освіти. Вони були включені до складу розробників ОНП. В освітньому процесі ОДУВС запроваджена 
та успішно використовується система дистанційного навчання здобувачів вищої освіти.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності за ОНП шляхом 
надання пропозицій щодо внутрішніх нормативних документів, вдосконалення освітніх компонентів, внесення змін 
до змісту робочих програм навчальних дисциплін, через надання рекомендацій під час обговорення тематики 
наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів третього рівня вищої освіти, процедури 
моніторингу якості вищої освіти тощо. 
До складу проєктної групи щодо оновлення ОНП «Право» були включені науково-педагогічні працівники кафедр 
університету, які є речниками різних наукових шкіл у галузі права. Для обговорення проєкту ОНП залучались 
представники закладів вищої освіти. За пропозицією начальника Військової академії м. Одеса О. Гуляка ОНП 
доповнено освітньою компонентою «Методологія сучасної юриспруденції», яка має специфічний набір методів з 
проведення наукового дослідження (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/8-Gulyak.pdf).
Відгуки-рецензії щодо проєкту освітньо-наукової програми надали представники закладів вищої освіти, де 
здійснюється освітній процес за третім рівнем вищої освіти, зокрема: д.ю.н., професор М. Балинська, д.ю.н., 
професор М. Карчевський (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/3-Karchevskij.pdf), д.ю.н., професор Н. 
Орловська (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1-Orlovska.pdf), д.ю.н., с.н.с. Є. Назимко 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2-Nazimko-1.pdf) та інші науковці.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами ОДУВС із здійснення процесів та процедур внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти відбувається на різних рівнях відповідно до вимог положень та інших документів, 
якими регламентується їх діяльність.
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Ректорат, Вчена рада ухвалює загальноуніверситетські рішення, документи, процедури, які стосуються якості 
освітньої діяльності та реалізації освітньої програми. Навчально-методичний відділ забезпечує розробку та 
впровадження сучасних технологій навчання, планування та організацію освітнього процесу, здійснює моніторинг 
якості вищої освіти університету та інших ЗВО. Відділ докторантури та аспірантури забезпечує взаємодію 
структурних підрозділів ЗВО у реалізації індивідуальних планів здобувачів. Відділ організації наукової роботи 
здійснює планування, організацію та контроль за виконанням учасниками освітнього процесу фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень. Кафедри, де закріплені аспіранти (ад’юнкти), координують їх наукову діяльність 
згідно з індивідуальними планами наукової роботи і проходження педагогічної практики.
Група забезпечення ОНП здійснює моніторинг та оновлення освітньої програми і сприяє провадженню освітньої 
діяльності з урахуванням потреб галузевого ринку, рекомендацій стейкхолдерів. Органи самоврядування здобувачів 
беруть участь в удосконаленні освітнього процесу, підвищенні його якості, науково-дослідній діяльності, 
забезпеченні виховання духовності та культури у здобувачів та ін.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу за ОНП за спеціальністю 081 «Право» регулюються такими 
документами як: Статут ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Statut-ODUVS-2021-szhatyj.pdf); 
Положення про організацію освітнього процесу в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-ODUVS-11.pdf); Положення про 
організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти  в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-na-zaochnij-ta-
distantsijnij-formah-zdobuttya-vishhoyi-osviti-v-ODUVS-3.pdf); Положення про порядок підготовки здобувачів вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-poryadok.pdf); Положення про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.FR12.pdf); Положення про академічну доброчесність в 
ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-pro-akademichnu-dobrochesnist-na-sajt-
2021-1.pdf); Положення про докторантуру та аспірантуру ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/06/Polozhennya_pro_doktorant_ta_asp_ODUVS_2019.pdf).
Доступність зазначених документів для учасників освітнього процесу забезпечується через їх розміщення на 
офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ оприлюднено проект освітньо-наукової 
програми за спеціальністю 081 «Право» для отримання зауважень та пропозицій від стейкхолдерів 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/proekt-ONP_2020.pdf). 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 «Право», включаючи її цілі, очікувані результати 
навчання та освітні компоненти, розміщена на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх 
справ за посиланням (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/ONP-PRAVO-2020.pdf).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

ОНП забезпечує якісну підготовку доктора філософії за такими напрямами наукових досліджень як: актуальні 
проблеми теорії держави i права; адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України; 
актуальні проблеми кримінального і кримінально-виконавчого права та кримінології; охорона та захист прав, 
свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження; правові та організаційно-тактичні засади 
оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України.
ОНП містить перелік освітніх компонентів, які відповідають науковим інтересам здобувачів і спрямовані на набуття 
ними загальних та спеціальних компетентностей, формують універсальні навички дослідницької та викладацької 
діяльності, у достатній мірі забезпечують навички практичного використання іноземної мови в науковій та 
педагогічній діяльності. ОНП та навчальні плани періодично оновлюються відповідно до потреб ринку, змін 
законодавства, рекомендацій стейкхолдерів, здобувачів та інших учасників навчального процесу 
(http://oduvs.edu.ua/news/chergove-obgovorennya-proyektu-osvitno-naukovoyi-programi-pravo-z-pidgotovki-doktoriv-
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filosofiyi). 
Результати періодичного опитування аспірантів/ад’юнктів свідчать про високий рівень задоволеності ними змістом 
ОНП «Право» (88,5%), її структурою (83,9%), а також переліком і розподілом нормативних (86,2%) та вибіркових 
дисциплін (87,4%) (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Повноцінна підготовка здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за освітньо-науковою програмою 
забезпечується шляхом засвоєння здобувачами таких дисциплін як: «Методологія наукового пізнання», «Методика 
та організація підготовки та написання дисертації», «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях». 
Їх вивчення передбачає здійснення пошуку, обробки та аналізу фундаментальних праць провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених у галузі наукових досліджень; надання особистих визначень правових категорій; вміння 
конструктивно вести наукову дискусію, а також кваліфіковано з дотриманням етики та академічної доброчесності 
відображати результати досліджень у наукових працях.
Результатами навчання є набуття знань з методології дослідження. Повноцінність підготовки до дослідницької 
діяльності здобувачів підтверджується їх високою оцінкою такої підготовки (89,7%); актами впровадження 
результатів наукової діяльності у законотворчу та практичну діяльність, а також у навчальний процес 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Vprovadzhennya-rezultativ-na-sajt-1.pdf); науковими працями, 
опублікованими у вітчизняних та зарубіжних виданнях (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Spisok-
publikatsij_zdobuvachiv-31-03.pdf); успішними захистами дисертацій (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Informatsiya-pro-zahist-.pdf).

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти забезпечують такі освітні компоненти ОНП як: «Педагогічна 
компетентність викладача ЗВО» та «Педагогічна практика» (обсягом по 3 кредити), яка здійснюється відповідно до 
Положення про педагогічну практику в ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/3-Polozhennya-pro-
ped-praktiku-2019.pdf). Програмні результати навчання спрямовані на формування вмінь самостійно провадити 
викладацьку діяльність у ЗВО юридичного профілю та використовувати результати наукової діяльності у 
педагогічній практиці в умовах динамічних змін розвитку суспільства; здійснювати організацію освітнього процесу 
та підготовку здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності.
Протягом 2020-2021 навчального року, відповідно до навчального плану, педагогічну практику пройшли здобувачі 
другого курсу (http://oduvs.edu.ua/news/pedagogichna-praktika-zdobuvachiv-vishhoyi-osviti-stupenya-doktor-filosofiyi). 
Проходження практики дає можливість випускникам ОНП у подальшому працювати за спеціальністю. Зокрема, 
докторам філософії С. Медведенко та С. Дьорову – доцентом кафедри адміністративної діяльності поліції  і 
викладачем кафедри оперативно-розшукової діяльності відповідно.
Повноцінність підготовки до викладацької діяльності підтверджується високою оцінкою такої підготовки самими 
здобувачами (86%) (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA).

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Дотичність тем наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень наукових керівників забезпечується шляхом 
вільного обрання здобувачем теми, наукового керівника і індивідуальної освітньої траєкторії ще на етапі вступу 
(http://oduvs.edu.ua/news/zustrich-vstupnikiv-naboru-2020-roku-z-kerivnitstvom-ta-naukovo-pedagogichnim-skladom-
odeskogo-derzhavnogo-universitetu-vnutrishnih-sprav). 
Здобувачі обирають тему і наукового керівника з урахуванням потреб ринку; за сферами діяльності наукових шкіл; з 
урахуванням напрямів тем університетських досліджень; відповідно до наукових інтересів вчених університету. Так, 
тема дисертації ад’юнкта Мазуренка О.В. «Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів у Причорноморському регіоні материкової України» корелює зі сферою 
інтересів професора А. Бабенка (http://oduvs.edu.ua/doktornatura-ta-ad-yunkutra/informatsiya-pro-garanta); тема 
аспіранта Б. Нечитайло «Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб’єктів запобігання та протидії 
домашньому насильству в Україні» – з науковими інтересами М. Корнієнка (http://oduvs.edu.ua/kafedra-
administrativnoyi-diyalnosti-politsiyi/sklad-kafedri/#sotr3) та ін. 
Напрями наукових досліджень здобувачів відповідають науковим інтересам їх наукових керівників. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Аспіранти (ад’юнкти) мають можливість здійснювати апробацію результатів своїх наукових досліджень в 
університеті у двох наукових фахових юридичних виданнях: «Південноукраїнський правничий часопис» 
(http://www.sulj.oduvs.od.ua) та «Юридичний бюлетень» (http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua); у журналі «Збірник 
наукових праць курсантів та студентів ОДУВС» 
(https://drive.google.com/file/d/1sk8EEV3wgiR5ZF1g8MLYvKlpzvGkrfVV/view) та ін. 
ОДУВС інформує здобувачів про заплановані науково-практичні заходи, які проводить університет на інші 
національні та міжнародні ЗВО, шляхом розміщення інформації на сайті університету (http://oduvs.edu.ua/podiyi) та 
у Плані проведення науково-практичних заходів роботи ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-
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content/uploads/2016/06/Plan_shhodo_konferentsij_u_2020.pdf).
Здобувачі мають можливість для апробації досліджень використовувати науково-дослідні лабораторії з проблемних 
питань протидії наркозлочинності (http://oduvs.edu.ua/naukovo-doslidna-laboratoriya-z-problemnih-pitan-
pravoohoronnoyi-diyalnosti-navchalno-naukovogo-institutu-zaochnogo-ta-distantsijnogo-navchannya) та з проблемних 
питань кримінального аналізу (http://oduvs.edu.ua/naukovo-doslidna-laboratoriya-z-problemnih-pitan-kriminalnogo-
analizu/), а також спеціалізовані навчальні полігони та аудиторії, юридичну клініку тощо.
Здобувачі високо оцінюють організаційне (85,1 %) та матеріальне (78,2%) забезпечення, яке використовується ними 
для апробації своїх наукових досягнень (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA). 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

В університеті функціонує відділ міжнародного співробітництва (http://oduvs.edu.ua/1055-2), який здійснює 
координацію роботи з аспірантами (ад’юнктами) щодо їх участі у міжнародних програмах, наукових проєктах, 
стажуванні та інших наукових та освітянських заходах. Крім того, консультативну та інформаційну допомогу 
здобувачам надає відділ докторантури та аспірантури, гарант ОНП, кафедри, наукові керівники та ін.
Можливості долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти висвітлюються на офіційному сайті 
університету (http://oduvs.edu.ua/doktornatura-ta-ad-yunkutra/mizhnarodni-zahodi), а також через соціальні мережі 
(https://www.facebook.com/groups/167966300927145). 
Здобувачі регулярно залучаються до участі у міжнародних науково-практичних заходах 
(http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodna-naukovo-praktichna-videokonferentsiya-vebinar-politsiya-v-umovah-pandemiyi-
yevropejskij-dosvid-pershochergovi-diyi-v-umovah-nadzvichajnogo-stanu). 
Здобувачі направляють свої праці для публікації в міжнародні наукові журнали (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Spisok-publikatsij_zdobuvachiv-31-03.pdf). Так, ад’юнкт О. Мазуренко є співавтором статті, 
яка проіндексована в базі Scopus (https://wiadlek.pl/12-2019).
За результатами анкетування здобувачі задоволені (89,7 %) створеними в університеті можливостями з долучення 
до міжнародної академічної спільноти (https://prezi.com/i/view/g16e8nWsp7avdzDa0txA). 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів (ад’юнктів) беруть участь у науково-дослідних проєктах відповідно до напрямків своїх 
наукових інтересів (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Plan-ND-DKR-ODUVS-na-2021.pdf). Деякі з них 
є керівниками кафедральних наукових тем, які зареєстровані в УкрНТІ (http://oduvs.edu.ua/97216-2), а саме: В. 
Конопельський – тема «Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи запобігання 
злочинності» (0120U002156), М. Корнієнко – тема «Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки і 
порядку органами Національної поліції» (№ 0120U002154), Д. Калаянов – тема «Державотворення в Україні: 
проблеми та перспективи правового забезпечення» (№ 0116U006764), тощо. 
Результати такої роботи знаходять відображення у монографіях, підручниках наукових статтях, тезах конференцій 
тощо. Деякі керівники отримують свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (http://oduvs.edu.ua/naukova-
diyalnist-2/), впроваджують результати своїх наукових робіт в освітню та практичну діяльність 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Vprovadzhennya-rezultativ-na-sajt-2.pdf). 
Декотрі з наукових керівників здобувачів є визнаними експертами в різних галузях права, членами редакційних 
колегій наукових журналів, спеціалізованих вчених, наукових та експертних рад та ін. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності та забезпечення додержання високих стандартів якості 
вищої освіти в університеті здійснюється відповідно до Положення про академічну доброчесність 
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-pro-akademichnu-dobrochesnist-na-sajt-2021-
1.pdf). З метою запобігання та виявлення фактів академічної недоброчесності серед учасників освітнього процесу 
ОДУВС уклав договір з ТОВ «Антиплагіат» від 13.03.2019 № 13-03/2019. 
Для перевірки дисертаційних досліджень та інших наукових праць здобувачів третього рівня вищої освіти та їх 
наукових керівників на дотримання академічної доброчесності ОДУВС використовує автоматизовану систему 
виявлення академічного плагіату та визначення рівня оригінальності тексту за допомогою Інтернет-системи 
«Unicheck» (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Viznachennya-ta-informatsiya-pro-Unicheck__UA-1.pdf). 
За результатами перевірки видається довідка встановленого зразку з відображенням ступеню оригінальності 
дослідження. Наукові праці здобувачів та науково-педагогічних працівників проходять перевірку на предмет 
дотримання академічної доброчесності та на наявність академічно плагіату у межах процедури захисту дисертації, 
наукових праць та наукових статей, які публікуються у наукових журналах.  

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в ОДУВС контроль за дотриманням принципів академічної 
доброчесності здійснюють керівники підрозділів (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/POLOZHENNYA-
pro-akademichnu-dobrochesnist-na-sajt-2021-1.pdf). На засіданнях Вченої ради, наукової ради, навчально-методичної 
ради, кафедр, Наукового товариства та інших заходах, які проводить університет, питання академічної 
доброчесності періодично розглядається (http://oduvs.edu.ua/news/uchast-naukovo-pedagogichnogo-skladu-
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zdobuvachiv-studentiv-ta-kursantiv-oduvs-u-mizhnarodnomu-naukovomu-zahodi-iz-dotrimannya-akademichnoyi-etiki; 
http://oduvs.edu.ua/news/robocha-zustrich-z-ad-yunktami-aspiratnami-ta-doktorantami-universitetu; 
http://oduvs.edu.ua/news/akademichna-dobrochesnist-zaporuka-uspishnogo-rozvitku-nauki-i-derzhavi).
В університеті створена та функціонує система профілактики, попередження та виявлення фактів академічної 
недоброчесності. В Положенні про академічну доброчесність в ОДУВС зазначено, що за порушення академічної 
доброчесності до наукових керівників можуть бути застосовані такі заходи як: позбавлення присудженого наукового 
(освітньо-наукового) ступеня чи присвоєного вченого звання, позбавлення права брати участь у роботі визначених 
законом органів чи займати визначені законом посади, позбавлення преміювання, попередження тощо.
Випадків здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності, в ОДУВС 
не зафіксовано.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильною стороною освітньо-наукової програми «Право» є її спрямованість на розв’язання викликів соціально-
правової дійсності. Вона враховує сучасні геополітичні та регіональні загрози, визначає роль та місце Одеського 
державного університету внутрішніх справ в системі вищої юридичної освіти.
В університеті є в наявності високий академічний потенціал, який опосередковується через роботу наукових шкіл за 
напрямами наукових досліджень здобувачів; потужний науково-педагогічний склад, що забезпечує освітньо-
науковий процес за цією програмою. Заклад володіє унікальною матеріально-технічною базою та інноваційними 
інформаційними ресурсами, завдяки чому створюється можливість для якісного функціонування освітнього 
середовища, реалізації дослідних проєктів, міжнародного співробітництва тощо.
У науково-дослідних лабораторіях науково-педагогічні працівники та здобувачі третього рівня вищої освіти мають 
можливість здійснювати апробацію своїх наукових досліджень, а у подальшому – впроваджувати їх в освітній 
процес, правозастосовчу та практичну діяльність.
ОДУВС прагне до інтернаціоналізації діяльності та академічної мобільності. Науково-педагогічні працівники та 
аспіранти (ад’юнкти) долучаються до міжнародних проєктів, стажування за кордоном, що створює можливість 
реалізувати себе в світовому освітньому просторі.
Університет має взірцеву практику залучення стейкхолдерів–роботодавців до освітнього процесу, що забезпечує 
врахування галузевого та регіонального компоненту в рамках реалізації освітньої програми, а також її практичної 
складової; налагоджену систему впровадження результатів наукових досліджень у законодавчу, практичну, 
навчальну та наукову діяльності.
До слабких сторін освітньо-наукової програми можна віднести: недостатнє залучення здобувачів до неформальної 
освіти та міжнародного академічного обміну, не досить активна участь науково-педагогічних працівників у 
міжнародних науково-дослідних грантових проєктах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Актуальність ОНП та досліджень у галузі права стимулює розширення кола стейкхолдерів як на національному, так 
і на міжнародному рівні, що має відображати інноваційні сфери у правозастосовчій діяльності.
У рамках освітньої програми має проводитись більше організаційних заходів щодо інтернаціоналізації діяльності 
науково-педагогічних працівників та здобувачів з метою стимулювати їх до міжнародної академічної мобільності, до 
участі в міжнародних грантових дослідженнях та інших міжнародних наукових проєктах. Заплановано розширення 
співпраці з національними та закордонними закладами вищої освіти і з міжнародними організаціями для 
розширення баз педагогічної практики для аспірантів (ад’юнктів), а також для підвищення кваліфікації та 
стажування учасників освітнього процесу.
Планується поширити дуальну освіту в університеті і забезпечити її реалізацію в межах освітньо-наукової програми; 
розширити перелік вибіркових компонентів за освітньою програмою; активізувати співпрацю з європейськими 
закладами вищої освіти з метою обміну досвідом у питаннях розвитку освітньої програми підготовки доктора 
філософії; впровадити кращі практики національних та зарубіжних закладів вищої освіти з розвитку неформальної 
освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Педагогічна 
компетентність 
викладача ЗВО 

навчальна 
дисципліна

5 Педагогічна 
компетентність 

викладача ЗВО.pdf

/XtY0wVwyDldKrke
KKvFot/3Fi4FFFSBo

epH7iGJguE=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

Гуманітарні 
пріоритети правової 
діяльності та 
управління

навчальна 
дисципліна

6 Гуманітарні 
пріоритети 

правової діяльності 
та управління.pdf

xT6PHfvFIkLcIqtdKa
TokbnKV7edaTjF6pv

PZWLSSh8=

Інтерактивна дошка (Terco), 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Флипчарт

Методика та 
організація підготовки 
та написання 
дисертації

навчальна 
дисципліна

7  Методика та 
організація 
написання 

дисертації.pdf

0iNa24qBMqgXBZpJ
YiqpYG6WZ6YZJyx8

PLROUfqu9QE=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

Сучасні інформаційні 
технології в 
юридичних 
дослідженнях

навчальна 
дисципліна

8 Сучасні 
інформаційні 
технології в 
юридичних 

дослідженнях.pdf

dTixQcW8ehfPZxvd
mBAAjrqtyNQbd5rrT

C3IxacUCFM=

Laptop (ноутбук) Lenovo 
ThinkPad E570 20H5, i5-7200U, 
Персональні комп’ютери (Gresso), 
High-Speed Portable HD Doc 
Scanner (лампа- сканер), 
мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Флипчарт. 
Аналытичне програмне 
забезпечення і2 ІBM, прилади 
віртуальної реальності Oculus 
Quest 2, програми візуалізації 
даних Prezi, Power ВІ.

Актуальні питання 
права інтелектуальної 
власності

навчальна 
дисципліна

9 Актуальні 
питання права 

інтелектуальної 
власності.pdf

MjUL2yPrJy0/TjCQ6
+yqtz/jhxnbt7De7LD

b1kx0MaI=

Проєктор мультимедійний Sony 
VPL-CX21 2016 р.в., стаціонарний 
проєкційний екран Draper Consul, 
178*178, 2016 р.в.

Педагогічна практика практика 10 Програма 
педагогічної 

практики.pdf

Y1ztbZ5zKAz143OcM
PDHzW0UIdGMOaP

eXHL3oiE+ax8=

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

1 Іноземна мова 
професійного 

спрямування.pdf

BtnpOBZTSq1DgBNl
9fEefVWyuYRIT5vV

EH9+kNw5cu4=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

Соціальна філософія навчальна 
дисципліна

2 Соціальна 
філософія.pdf

To/MQUU2aGWZBU
MvlAxZHd5FeKmm4
U8LUhV3mSwqbbo=

Інтерактивна дошка (Terco), 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC), Флипчарт

Методологія 
наукового пізнання 

навчальна 
дисципліна

3 Методологія 
наукового 

пізнання.pdf

vX4Fu/Mbp23KNYw
bkaTwHVhj8hEW51
okW9TH9gIwgMo=

High-Speed Portable HD Doc 
Scanner (лампа-сканер), 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

Українська наукова 
мова

навчальна 
дисципліна

4 Українська 
наукова мова.pdf

T8RqlbIpdmTLhhRQ
94RdQTSUW62Yf/T

3IT6sUwG/9Uk=

Персональні комп’ютери (Gresso) 
Мультимедійний проєктор 
(Epson, NEC)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Документ Зведена інформація про 
викладачів.pdf

EHCOq5ctYSlykx+Pv2xfj0waJI/JM/PefQ
aOrgF+yXA=



 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 
принципи та 
методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 

Методика та 
організація підготовки 
та написання 
дисертації

Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий; 
дослідницький; 
формалізації; дискусії

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
індивідуальні роботи. 



проблем.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 
правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.
РН 08. 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті й 
громадськості 
наукові 
результати у 
правозастосуванні 
державною й 
іноземними мовами 
в усній і письмовій 
формі. 
РН 9. Аналізувати 
та тлумачити 
чинне 
законодавство, 
правотворчу і 
правозастосовчу 
діяльність, 
розробляти 
пропозиції щодо їх 
удосконалення та 
впровадження у 
практичну 
діяльність.
РН 10. Вміти 
професійно 
презентувати 
власні результати 
досліджень в галузі 
права на 
міжнародних 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, у 
наукових виданнях, 
практично 
використовувати 
іноземну мову в 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 

Педагогічна практика Пояснювально-
ілюстраційний, частково-
пошуковий, дослідницький, 
моделювання, 
інтерактивного навчання, 
теоретичного дослідження.

Оцінка індивідуального 
графіка проходження 
педагогічної практики, звіту 
про проходження 
педагогічної практики, 
щоденника педагогічної 
практики, відгук керівника 
педагогічної практики, 
заліковий захист 
педагогічної  практики.



принципи та 
методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 06. Вміти 
самостійно 
проводити 
викладацьку 
діяльність у ЗВО 
юридичного 
профілю та 
використовувати 
результати 
наукової діяльності 
у педагогічній 
практиці в умовах 
динамічних змін 
розвитку 
суспільства.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 
правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 



даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.
РН 08. 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті й 
громадськості 
наукові 
результати у 
правозастосуванні 
державною й 
іноземними мовами 
в усній і письмовій 
формі. 
РН 09. Аналізувати 
та тлумачити 
чинне 
законодавство, 
правотворчу і 
правозастосовчу 
діяльність, 
розробляти 
пропозиції щодо їх 
удосконалення та 
впровадження у 
практичну 
діяльність.
РН 10. Вміти 
професійно 
презентувати 
власні результати 
досліджень в галузі 
права на 
міжнародних 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, у 
наукових виданнях, 
практично 
використовувати 
іноземну мову в 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.
РН 11. Вміти 
самостійно 
збирати та 
критично 
опрацьовувати 
правові джерела, 
проводити їх 
текстологічне 
вивчення, 
тлумачення, 
надавати їм 
критичну 
характеристику.
РН 12. Вміти 
організовувати та 
забезпечувати 
наукове 
супроводження 
адміністративно-
правового 
регулювання та 
кваліфікацію 
адміністративних 
правопорушень.
РН 13. 
Діагностувати 
кримінально-



правове та 
кримінально-
виконавче 
законодавство, 
аналізувати стан 
правопорушень у 
країні та у її 
регіонах, 
визначати 
стратегію 
запобігання.
РН 14. Вміти 
критично 
оцінювати 
кримінально-
процесуальне 
законодавство, 
сучасні форми та 
методи 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
узагальнювати 
практику 
запобігання.
РН 15. Вміти 
аналізувати 
взаємодію 
міжнародного 
права та 
міжнародно-
правових систем з 
правовою 
системою України 
на основі 
усвідомлення 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
права.
РН 16. Розв’язувати 
проблеми, пов’язані 
з реалізацією 
процесуальних 
функцій суб’єктів 
правозастосування
.
РН 17. Оцінювати 
проблеми 
адміністративно-
правового 
регулювання та 
пропонувати 
шляхи їх 
вирішення.
РН 18. 
Застосовувати 
методології та 
теорії 
кримінального 
права, вміти 
здійснювати 
системно-правовий 
аналіз 
доктринальних та 
правових проблем 
реалізації 
кримінально-
правових 
інститутів.
РН 19. 
Застосовувати  
кримінально-
правову  
законотворчу та 
правозастосовну 
практики, вміти 
надавати правову 
оцінку реально 



вчиненого суспільно 
небезпечного діяння 
з урахуванням 
об’єктивних та 
суб’єктивних 
особливостей 
правопорушення.
РН 20. Оцінювати 
проблеми 
правового 
регулювання 
виконання 
покарань в Україні 
та знаходити 
шляхи їх 
вирішення.
РН 21. Прийняття 
самостійних 
рішень по 
кримінальному 
провадженню. 

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 06. Вміти 
самостійно 
проводити 
викладацьку 
діяльність у ЗВО 
юридичного 
профілю та 
використовувати 
результати 
наукової діяльності 
у педагогічній 
практиці в умовах 
динамічних змін 
розвитку 
суспільства.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 

Педагогічна 
компетентність 
викладача ЗВО 

Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий; 
інтерактивного навчання; 
презентування; дискусії.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
тестування, контрольні і 
самостійні роботи; 
індивідуальні роботи. 



правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані 

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 
принципи та 
методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 9. Аналізувати 
та тлумачити 
чинне 
законодавство, 
правотворчу і 
правозастосовчу 
діяльність, 
розробляти 
пропозиції щодо їх 
удосконалення та 

Гуманітарні 
пріоритети правової 
діяльності та 
управління

Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий; 
інтерактивного навчання; 
дослідницький; наукової 
дискусії

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
тестування, контрольні і 
самостійні роботи; 
індивідуальні роботи. 



впровадження у 
практичну 
діяльність.
РН 15. Вміти 
аналізувати 
взаємодію 
міжнародного 
права та 
міжнародно-
правових систем з 
правовою 
системою України 
на основі 
усвідомлення 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
права.

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 
правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.
РН 10. Вміти 
професійно 
презентувати 

Сучасні інформаційні 
технології в 
юридичних 
дослідженнях

Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; синтезу; індукції; 
дедукції; абстрагування; 
формалізації; 
пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий; 
інтерактивного навчання; 
презентування; 
дослідницький; 
узагальнення; дискусії; 
моделювання.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
тестування, контрольні і 
самостійні роботи; 
аналітичний звіт, 
індивідуальні роботи. 



власні результати 
досліджень в галузі 
права на 
міжнародних 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, у 
наукових виданнях, 
практично 
використовувати 
іноземну мову в 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.
РН 12. Вміти 
організовувати та 
забезпечувати 
наукове 
супроводження 
адміністративно-
правового 
регулювання та 
кваліфікацію 
адміністративних 
правопорушень.
РН 13. 
Діагностувати 
кримінально-
правове та 
кримінально-
виконавче 
законодавство, 
аналізувати стан 
правопорушень у 
країні та у її 
регіонах, 
визначати 
стратегію 
запобігання.
РН 14. Вміти 
критично 
оцінювати 
кримінально-
процесуальне 
законодавство, 
сучасні форми та 
методи 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
узагальнювати 
практику 
запобігання.
РН 15. Вміти 
аналізувати 
взаємодію 
міжнародного 
права та 
міжнародно-
правових систем з 
правовою 
системою України 
на основі 
усвідомлення 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
права.
РН 16. Розв’язувати 
проблеми, пов’язані 
з реалізацією 
процесуальних 
функцій суб’єктів 
правозастосування
.
РН 17. Оцінювати 
проблеми 
адміністративно-



правового 
регулювання та 
пропонувати 
шляхи їх 
вирішення.
РН 18. 
Застосовувати 
методології та 
теорії 
кримінального 
права, вміти 
здійснювати 
системно-правовий 
аналіз 
доктринальних та 
правових проблем 
реалізації 
кримінально-
правових 
інститутів.
РН 19. 
Застосовувати  
кримінально-
правову  
законотворчу та 
правозастосовну 
практики, вміти 
надавати правову 
оцінку реально 
вчиненого суспільно 
небезпечного діяння 
з урахуванням 
об’єктивних та 
суб’єктивних 
особливостей 
правопорушення.
РН 20. Оцінювати 
проблеми 
правового 
регулювання 
виконання 
покарань в Україні 
та знаходити 
шляхи їх 
вирішення.
РН 21. Прийняття 
самостійних 
рішень по 
кримінальному 
провадженню.

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 

Українська наукова 
мова

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
фронтальна перевірка 
виконаних домашніх 
завдань, контрольні і 
самостійні роботи; 
термінологічні диктанти; 
індивідуальні роботи. 



дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 
правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.
РН 08. 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті й 
громадськості 
наукові 
результати у 
правозастосуванні 
державною й 
іноземними мовами 
в усній і письмовій 
формі. 

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 
принципи та 
методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 

Актуальні питання 
права інтелектуальної 
власності

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий, 
дослідницький.
Індивідуальне і групове 
виконання вправ, 
комунікативних та онлайн 
завдань. Підготовка 
індивідуального письмового 
завдання у відповідності до 
вимог методичних 
рекомендацій щодо 
здійснення самостійної 
роботи, а також вимог 
оформлення та подання 
матеріалів на наукові заходи 
(конференції, круглі столи, 
семінари). Обговорення 
відеоматеріалів та їх аналіз 
(наочні засоби/слайди, 
інтегровані в презентацію 
результатів власного 
дослідження). Групове 
обговорення 
загальнонаукових тем. Усна 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

 Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
фронтальна перевірка 
виконаних домашніх 
завдань, тестування, 
контрольні і самостійні 
роботи;  індивідуальні 
роботи. 



виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 06. Вміти 
самостійно 
проводити 
викладацьку 
діяльність у ЗВО 
юридичного 
профілю та 
використовувати 
результати 
наукової діяльності 
у педагогічній 
практиці в умовах 
динамічних змін 
розвитку 
суспільства.
РН 07. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології при 
спілкуванні, обміні, 
пошуку, 
обробленні, аналізі 
правової інформації 
та інтерпретації 
правових джерел, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.
РН 08. 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті й 
громадськості 

презентація теми 
дослідження. 



наукові 
результати у 
правозастосуванні 
державною й 
іноземними мовами 
в усній і письмовій 
формі. 
РН 09. Аналізувати 
та тлумачити 
чинне 
законодавство, 
правотворчу і 
правозастосовчу 
діяльність, 
розробляти 
пропозиції щодо їх 
удосконалення та 
впровадження у 
практичну 
діяльність.
РН 10. Вміти 
професійно 
презентувати 
власні результати 
досліджень в галузі 
права на 
міжнародних 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, у 
наукових виданнях, 
практично 
використовувати 
іноземну мову в 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.
РН 11. Вміти 
самостійно 
збирати та 
критично 
опрацьовувати 
правові джерела, 
проводити їх 
текстологічне 
вивчення, 
тлумачення, 
надавати їм 
критичну 
характеристику
РН 12. Вміти 
організовувати та 
забезпечувати 
наукове 
супроводження 
адміністративно-
правового 
регулювання та 
кваліфікацію 
адміністративних 
правопорушень.
РН 13. 
Діагностувати 
кримінально-
правове та 
кримінально-
виконавче 
законодавство, 
аналізувати стан 
правопорушень у 
країні та у її 
регіонах, 
визначати 
стратегію 
запобігання.
РН 14. Вміти 
критично 
оцінювати 
кримінально-
процесуальне 



законодавство, 
сучасні форми та 
методи 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень, 
узагальнювати 
практику 
запобігання.
РН 15. Вміти 
аналізувати 
взаємодію 
міжнародного 
права та 
міжнародно-
правових систем з 
правовою 
системою України 
на основі 
усвідомлення 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
права.
РН 17. Оцінювати 
проблеми 
адміністративно-
правового 
регулювання та 
пропонувати 
шляхи їх 
вирішення.
РН 18. 
Застосовувати 
методології та 
теорії 
кримінального 
права, вміти 
здійснювати 
системно-правовий 
аналіз 
доктринальних та 
правових проблем 
реалізації 
кримінально-
правових 
інститутів.
РН 19. 
Застосовувати  
кримінально-
правову  
законотворчу та 
правозастосовну 
практики, вміти 
надавати правову 
оцінку реально 
вчиненого суспільно 
небезпечного діяння 
з урахуванням 
об’єктивних та 
суб’єктивних 
особливостей 
правопорушення.
РН 21. Прийняття 
самостійних 
рішень по 
кримінальному 
провадженню.

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 
принципи та 

Соціальна філософія Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; історичний; 
пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу; 
частково-пошуковий; 
інтерактивного навчання; 
презентування; 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
фронтальна перевірка 
виконаних домашніх 
завдань, тестування, 
контрольні і самостійні 
роботи; термінологічні 



методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 
права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 05. Розробляти 
та реалізовувати 
проєкти, 
включаючи власні 
дослідження, в 
юридичній сфері на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
правових, 
соціальних, 
наукових, 
культурних, 
етичних та інших 
проблем.
РН 06. Вміти 
самостійно 
проводити 
викладацьку 
діяльність у ЗВО 
юридичного 
профілю та 
використовувати 
результати 
наукової діяльності 
у педагогічній 
практиці в умовах 
динамічних змін 
розвитку 
суспільства.
РН 11. Вміти 
самостійно 
збирати та 
критично 
опрацьовувати 
правові джерела, 
проводити їх 
текстологічне 
вивчення, 
тлумачення, 
надавати їм 
критичну 
характеристику

дослідницький. диктанти; індивідуальні 
роботи. 

РН 01. Самостійно 
мислити, 

Іноземна мова 
професійного 

Інформаційно-
рецептивний; 

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 



проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.
РН 08. 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті й 
громадськості 
наукові 
результати у 
правозастосуванні 
державною й 
іноземними мовами 
в усній і письмовій 
формі. 
РН 10. Вміти 
професійно 
презентувати 
власні результати 
досліджень в галузі 
права на 
міжнародних 
науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, у 
наукових виданнях, 
практично 
використовувати 
іноземну мову в 
науковій та 
педагогічній 
діяльності.

спрямування репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу; 
частково-пошуковий; 
дослідницький, 
інтерактивного навчання.

контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, 
фронтальне 
стандартизоване 
опитування за картками, 
фронтальна перевірка 
виконаних домашніх 
завдань, контрольні і 
самостійні роботи; 
термінологічні диктанти; 
індивідуальні роботи. 

РН 01. Самостійно 
мислити, 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей. 
РН 02. Знати 
методологічні 
засади (підходи, 
принципи та 
методи) правового 
дослідження. 
РН 03. 
Формулювати 
наукові гіпотези й 
завдання, обирати 
інноваційні 
напрями, методи й 
моделі вирішення 
проблем в галузі 

Методологія 
наукового пізнання 

Інформаційно-
рецептивний; 
репродуктивний; 
евристичний; проблемного 
викладу; пояснювально-
ілюстраційний; 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий; 
інтерактивного навчання; 
дослідницький; 
моделювання.

Форми оцінювання: 
поточний та підсумковий 
контроль.

Методи оцінювання знань: 
усне опитування, контрольні 
і самостійні роботи; 
індивідуальні роботи. 



права.
РН 04. 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.

 


