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Склад робочої групи з перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Право» підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право:  

Керівник, (гарант) освітньої (професійної) програми:  

Горбаньов Ігор Миколайович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент. 

Склад: 

Тетерятник Ганна Костянтинівна, доктор юридичних наук, доцент; 

Берназ Павло Васильович, кандидат юридичних наук; 

Матвєєва Лілія Георгіївна, доктор юридичних наук, професор;  

Магновський Ігор Йосифович, доктор юридичних наук, професор; 

Янчук Наталя Дмитрівна, кандидат юридичних наук, доцент; 

Конопельський Віктор Ярославович, доктор юридичних наук, професор; 

Кондратюк Олександр Вячеславович, здобувач вищої освіти освітнього ступеня магістра 

спеціальності 081 «Право»; 

Крівега Дар’я В’ячеславівна, випускниця університету, магістр за спеціальністю 081 «Право». 

 

Інформація про зовнішню апробацію 

(відгуки та рецензії представників академічної спільноти, професійних асоціації, ринку праці) 

1. Рецензія начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 

полковника поліції Сергія Шайхета від 11.02.2022. 

2. Відгук т.в.о заступника начальника сектору дізнання Луцького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції у Волинській області, капітана поліції Владислава 

Гарбара від 18.02.2022. 

3. Рецензія заступника начальника слідчого відділу Херсонського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції у Херсонській області, капітана поліції Олександра 

Прокопенка від 17.02.2022. 

4. Відгук старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного 

управління Національної поліції у Одеській області, майора поліції Ігоря Хоми від 16.02.2022. 

5. Рецензія слідчого слідчого відділу Відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції 

№ 1 Головного управління Національної поліції у Одеській області, капітана поліції Тетяни 

Плахотнюк від 11.02.2022. 

6. Відгук старшого слідчого слідчого відділу Відділення поліції № 2 Одеського районного 

управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Одеській області, капітана 

поліції Анни Клинч від 16.02.2022. 

7. Відгук т.в.о. начальника слідчого відділу Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, ст. лейтенанта поліції 

Артема Сарати від 18.02.2022. 

 

 

 

 

 

Освітня (професійна) програма «Право» другого (магістерського) рівня містить необхідний обсяг 

кредитів ЄКТС для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується 

освітня програма. 
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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
  «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» (далі – ОПП) 
 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень  

Ступінь вищої освіти магістр 

Назва галузі знань 08 – Право 

Назва спеціальності 081 – Право 

Форми навчання Очна (денна), заочна 

Освітня кваліфікація Магістр права 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 081 -  Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки 

України, серія НД № 1687566 від 24 листопада 2017 року (термін 

дії до 01 липня 2025 року) 

Цикл/рівень НКР України – 7 рівень,  

FQ-EHEА – другий цикл,  

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, 

що здобули освітній рівень «бакалавр» зі спеціальностей «Право» 

та 293 «Міжнародне право» за результатами Єдиного фахового 

вступного випробування.  

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

в Інформаційному пакеті 

(Каталозі курсів) 

університету 

http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-

metodichna-robota/ 
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2. Мета освітньої програми 

Забезпечення отримання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей 

у галузі 08 «Право» спеціальності 081 «Право», що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 

кредитів ЄКТС.70 % обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення результатів навчання у галузі 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право», визначених Стандартом. Для 

освітньо-професійної програми передбачається 21 кредит 

ЄКТС для проходження практики. 

Опис предметної області Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та 

особливості його застосування, що ґрунтуються на правових 

цінностях та принципах, в основі яких покладені людська 

гідність та верховенство права. 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 

задачі та проблеми у сфері правотворчості і 

правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: правові 

доктрини, цінності та принципи на яких базується творення 

права, його тлумачення та особливості застосування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з 

правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних 

груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 

основі принципів права; цифрові технології, методи 

оцінювання та аналізу інформації, методи доведення. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно 

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у 

діяльності в сфері права. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма   

Основний фокус освітньої 

програми таспеціалізації 

Фокус ОПП орієнтований на забезпечення здатності 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права.  

Ключові слова: право, юриспруденція, правотворення, 

тлумачення норм права, правозастосування, правова 

інформація, публічно-правова сфера, приватно-правова 

сфера, захист прав людини та основоположних свобод, 

юридична аргументація, стандарти правничої діяльності. 

Особливості програми Обов'язковим є практика в підрозділах Національної 

поліції, інших органах державної влади та місцевого 

самоврядування; в органах прокуратури; в судових органах; 

юридичних клініках (консультування громадян, застосування 

навичок медіації); на підприємствах, в установах та 

організаціях, відповідно до обраної освітньої траєкторії. 
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Внутрішня і міжнародна академічна мобільність 

здобувачів вищої освіти. 

Акцент на формування здатності займатися науково-

дослідною діяльністю, розвиток критичного мислення щодо 

основних юридичних проблем, формування власної 

обґрунтованої позиції у правових питаннях. 

Ключові слова: право, юриспруденція, верховенство 

права, правотворення, тлумачення норм права, 

правозастосування, правова інформація, публічно-правова 

сфера, приватно-правова сфера, захист прав людини та 

основоположних свобод, юридична аргументація, стандарти 

правничої діяльності. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на посади відповідно до 

Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право». 

Подальше навчання Право продовжити навчання за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання є студентоцентрованим, проблемно-

орієнтованим, скерованим на особистісний саморозвиток 

здобувачів вищої освіти, закладаються основи для постійного 

безперервного продовження освіти. Викладання та навчання 

здійснюється відповідно до діючого національного 

законодавства, а також на основі Положення про організацію 

освітнього процесу в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ, що затверджено наказом ОДУВС від 01 

лютого 2022 р. № 46. 

Освітній процес за цією ОПП здійснюється за такими 

формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять є: лекційне заняття; 

семінарське, практичне, бінарне, індивідуальне заняття, 

тренінг, квест тощо; консультація. 

Викладання та навчання здійснюється за підтримки 

спеціалізованої освітньої інформаційно-телекомунікаційної 

системи МІА: Освіта. Освітній портал МІА: Освіта містить 

спеціальний інформаційний ресурс, на якому в повному 

обсязі розміщуються навчальні курси та інші електронні 

освітні ресурси для здобуття освіти; забезпечує безоплатний 

і вільний доступ зареєстрованих користувачів згідно з їхнім 

освітнім статусом/роллю та категорією до інформації, що в 

ній міститься. 

Заочна форма здобуття вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 

Право забезпечується в обсязі не менше ніж 1/6 годин 

аудиторного (контактного) навантаження з навчальних 

дисциплін від запланованих кредитів (ЄКТС).  
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Оцінювання Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу(«відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та шкалу оцінювання ЄКТС (А, В, С, D, Е, F, 

FX). 

Оцінювання результатів навчання відбувається за 

результатами поточного (аудиторна робота, самостійна 

робота, модульна контрольна робота) та підсумкового 

(заліки, екзамени, захист практики, атестація) контролю. 

Атестація проводиться у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються 

в нормах оцінок, які встановлюють співвідношення між 

вимогами до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності здобувача вищої освіти за Національною 

рамкою кваліфікацій і показником оцінки в балах. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

сфері як усно, так і письмово. 

 ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права 

для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у 

ситуаціях правової невизначеності.  

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України. 

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні.  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування 

інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції.  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних 
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засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в 

оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК12. Здатність утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника.  

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини.  

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

Додаткові спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

для формування 

унікальності ОПП 

СК16. Здатність і готовність особи володіти знаннями 

процедур, вміннями, навичками призначення та проведення 

гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, а також аналізу 

та оцінки їх результатів з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини. 

СК17. Здатність і готовність особи орієнтуватися в 

кримінально-правових нормах законів, які визначають 

підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також 

те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які 

покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

СК18. Здатність і готовність особи застосовувати в юридичній 

діяльності знання про види судових експертиз, порядок та 

підстави їх призначення. 

СК19. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та 

представлення інформації з різних джерел для вирішення 

завдань кримінальної юстиції. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання за спеціальністю 

(визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності) 

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і 

явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання.  

РН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей 

з правовими цінностями, принципами та професійними 

етичними стандартами.  

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, 

та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні 
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методи дослідження.  

РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової 

теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з 

цього дослідження, аргументувати висновки.  

РН 5. Вільно спілкуватися іноземною мовою професійного 

спрямування (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і 

письмово.  

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, 

вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи.  

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати 

і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність 

джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 

технології у наданні правничих послуг.  

РН 10. 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 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції.  

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих 

інститутів права різних правових систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування 

окремих правових інститутів.  

РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 

правозастосування.  

РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні 

задачі правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності. 

Програмні результати 

навчання за спеціальністю 

для формування 

унікальності ОПП 

РН.18.Призначати та проводити гласні і негласні слідчі 

(розшукові) дії, а також аналізувати та оцінювати їх результати 

з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

РН.19. Аналізувати та оцінювати кримінально-правові норми 

законів, які визначають підстави та принципи кримінальної 

відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинними і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх 

вчинили. 
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РН.20.Призначати судові експертизи, а також аналізувати та 

оцінювати їх результати для юридичної практики. 

РН.21. Проводити пошук, оброблення, аналіз інформації з 

різних джерел для вирішення завдань кримінальної юстиції. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Якісний склад науково-педагогічних працівників 

університету в повній мірі забезпечує реалізацію програми 

підготовки фахівців на рівні ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Понад 80 % науково-педагогічного складу Одеського 

державного університету внутрішніх справ має значний 

практичний досвід роботи в правоохоронних органах (МВС, 

СБУ, прокуратура, Департамент з питань виконання 

покарань), а також значний досвід з підготовки фахівців для 

потреб органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база Одеського державного 

університету внутрішніх справ є державною власністю і 

включає в себе об’єкти рухомого та нерухомого майна 

(земельні ділянки, будівлі, споруди, комунікації, обладнання, 

транспортні засоби) та інше майно, яке перебуває у 

користуванні факультетів, відділів, кафедр і служб та 

зараховане на балансовий облік.  

Фінансування університету здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України, які виділяються МВС 

України, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Для проведення якісної діагностики знань здобувачів 

вищої освіти протягом навчання та з метою об’єктивного 

незалежного оцінювання в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ функціонує екзаменаційний 

центр. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Реалізується відповідно до Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ, що затверджене 

наказом ОДУВС від 01 жовтня 2019 р. № 486. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Забезпечується відповідно до угоди про взаємопов’язані 

міжнародні освітні магістерські програми подвійного 

диплому між Одеським державним університетом внутрішніх 

справ і Університетом прикладних наук, технологій бізнесу і 

дизайну (м. Вісмар, Німеччина) від 15.01.2021. 

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 

Реалізується відповідно до Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ, що затверджене 

наказом ОДУВС від 01 жовтня 2019 р. № 486, за умови 

надання дозволу МВС України у зв’язку із наявністю освітніх 

компонентів, які містять відомості, що відносяться до 

державної таємниці. 

10. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
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Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

Вимоги до єдиного 

державного кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) встановлюються законодавством. 

11. Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за освітньо-професійною програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітньо-професійну програму, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання порушенням вимог академічної 

доброчесності з боку працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої освіти 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими 

ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Перелік компонент освітньої (професійної) програми 

Код навчальної Компоненти освітньої програми (навчальні Кількість Форма підсумк. 
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дисципліни дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

кредитів контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

ОК. 1 Іноземна мова професійного спрямування 4 екзамен 

ОК. 2 
Сучасні інформаційні технології в юридичній 

діяльності 
3 залік 

ОК. 3 Право Європейського Союзу 3 залік 

ОК. 4 
Кримінальна юстиція : правові доктрини та 

принципи правотворчості 
5 

екзамен 

курсова робота* 

ОК. 5 Юридична компаративістика 3 залік 

ОК. 6 
Правові інструменти альтернативного вирішення 

спорів 
3 залік 

ОК. 7 
Публічне право : практика тлумачення і 

застосування 
4 

екзамен 

курсова робота* 

ОК. 8 
Приватне право: практика тлумачення і 

застосування 
5 

екзамен 

курсова робота* 

ОК. 9 
Застосування стандартів Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 
3 екзамен 

ОК. 10 Нормотворча діяльність 3 залік 

ОК. 11 
Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-

трудових прав 
3 залік 

ОК. 12 

Міжнародне кримінальне право, включаючи 

міжнародне співробітництво у сфері запобігання 

злочинності 

3 залік 

ОК. 13 Загальні етичні вимоги правничої професії 3 залік 

ОК. 14 Практика 21 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 кредитів 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

ВК. 1 Навчальна дисципліна за вибором 1 4 залік 

ВК. 2 Навчальна дисципліна за вибором 2 4 залік 

ВК. 3 Навчальна дисципліна за вибором 3 4 залік 

ВК. 4 Навчальна дисципліна за вибором 4 4 залік 

ВК. 5 Навчальна дисципліна за вибором 5 4 залік 

ВК. 6 Навчальна дисципліна за вибором 6 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24кредита 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ)  

ПРОГРАМИ 
90 кредитів 

* - курсова робота обирається здобувачем вищої освіти в залежності від індивідуальної освітньої 

траєкторії.  

 

З каталогу вибіркових дисциплін, який є додатком до цієї освітньої програми здобувачі вищої освіти 

обирають навчальні дисципліни загальним обсягом 24 кредити: у другому семестрі - 4 навчальні 

дисципліни на 4 кредити, а у третьому семестрі - 2 навчальні дисципліни на 4 кредити. Для 

формування власної індивідуальної освітньої траєкторії здобувачі вищої освіти можуть обрати інші 

вибіркові дисципліни з каталогів вибіркових освітніх компонентів, які пропонуються до інших 

освітніх програм, які реалізуються в університеті. 
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ІІ. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ «ПРАВО» 
 

Семестр Послідовність вивчення освітніх компонентів 

1 семестр ОК. 1, ОК. 2, ОК. 3, ОК. 5, ОК. 6 

2 семестр ОК. 4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 10, ВК. 1, ВК. 2, ВК. 3, ВК. 4 

3 семестр ОК. 9, ОК. 11, ОК. 12, ОК. 13, ОК. 14, ВК. 5, ВК. 6  

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 
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Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої (професійної)програми 
 
Компоненти 

освітньої 

програми 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні компетентності (СК) 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

З
К

.9
 

З
К

.1
0
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0

 

С
К

.1
1

 

С
К

.1
2

 

С
К

.1
3

 

С
К

.1
4

 

С
К

.1
5

 

ОК.1 +   + +   + +              +   

ОК.2 + + +    +            +       

ОК.3      +   +   + + + +    +       

ОК.4  + + +   + + +  +    + + + +  + +  + + + 

ОК.5 + +    +  +    + + + +    +  + + +   

ОК.6 + + +    +   +     + +  +     +   

ОК.7  + + +   + + +  +    + + + +  + +  + + + 

ОК.8  + + +   + + +  +    + + + +  + +  + + + 

ОК.9         +  + + + + +      + +   + 

ОК.10 +  +   + +    +    + +    +    +  

ОК.11  + + +   + + +  +    + + + +  + +  + + + 
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ОК.12  + + +   + + +  +    + + +   + +  + + + 

ОК.13  + + +   + + +     +   + +   + +    

ОК.14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 

(професійної)програми 
 
Компоненти 

Освітньої 

програми 

Програмні результати навчання (ПРН) 

П
Р

Н
.1

 

П
Р

Н
.2

 

П
Р

Н
.3

 

П
Р

Н
.4

 

П
Р

Н
.5

 

П
Р

Н
.6

 

П
Р

Н
.7

 

П
Р

Н
.8

 

П
Р

Н
.9

 

П
Р

Н
.1

0
 

П
Р

Н
.1

1
 

П
Р

Н
.1

2
 

П
Р

Н
.1

3
 

П
Р

Н
.1

4
 

П
Р

Н
.1

5
 

П
Р

Н
.1

6
 

П
Р

Н
.1

7
 

ОК.1     +             

ОК.2   +     + +         

ОК.3          +  +      

ОК.4 +   +   +    +  +  + + + 

ОК.5 + + +     +  +  +      

ОК.6 +     + +  +    + +   + 

ОК.7 + +    + + +   +  + + +  + 
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ОК.8 + +    + + +   +  + + +  + 

ОК.9 +     + +  +   +   +  + 

ОК.10 +   +   +         +  

ОК.11 + +    + + +   +  + + +  + 

ОК.12 + +    + + +   +  + + +  + 

ОК.13 + +        +        

ОК.14 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 


