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8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Міграційне право» є 

універсальною, базовою юридичною дисципліною, яка 

вивчається у закладах вищої освіти юридичного 

профілю. Вона передбачає вивчення складного 

комплексу теоретичних положень, правових 

інститутів, широкого діапазону суспільних відносин, 

що складаються при вирішенні справ у міграційній 

сфері органами публічного адміністрування, 

посадовими особами та державними службовцями.  

Предмет навчальної дисципліни «Міграційне право» – 

це система знань про міграційно-правові відносини та 

міграційні процеси фізичних осіб, визначення 

правового статусу мігранта в результаті свободи 

пересування, а також закріплення гарантій і обов'язків 



 

 

держави та її органів щодо утвердження й забезпечення 

статусу різних категорій мігрантів, організацію та 

діяльність як державних органів, які здійснюють 

правоохоронну і правозахисну діяльність, так і 

недержавних органів, які здійснюють правозахисну 

діяльність. 

Метою викладання курсу «Міграційне право»  є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними 

основами та категоріальним апаратом навчальної 

дисципліни «Міграційне право», її об’єктом, предметом, 

методами. 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Міграційне право» як складова частина 

національного права має безпосередній зв’язок з:   

 конституційним правом; 

 адміністративним правом; 

 адміністративною відповідальністю; 

 кримінальним правом; 

 кримінальним процесом; 

 цивільним правом та процесом  

та іншими галузями права та дисциплінами, що 

вивчаються в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: методи аналізу та синтезу, 

компаративний метод, діалектичний метод, який  

поділяється на динаміку та статику. Динаміка розглядає 

дисципліну з точки зору розвитку напрямів діяльності 

судових та правоохоронних органів, а статика досліджує 

навчальну дисципліну «Міграційне право» як константу. 

 11.Форми контролю. Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;            

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 



 

 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 

освіти з навчальної дисципліни та виставлення 

підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 

знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 

3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 



 

 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до 

підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу.  

13.Результати навчання:  

 

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: консультування з правових питань, зокрема, 



 

 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, 

відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації. 

вміти: - застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів міграційного права, визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти, аналізувати 

правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції, здійснювати критичний та системний 

аналіз правових явищ і застосовувати набуті знання у 

професійній діяльності, проводити логічний, 

критичний і системний аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 
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