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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова є нормативним документом, який регламентує 

компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги до 

підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». 

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» містить 240 

кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

Розроблено на підставі Стандарту вищої освіти України: перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 08 «Право», спеціальність 

081 «Право» (затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.07.2022 р. № 644). 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

Гарант програми: 

Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін. 

Члени робочої групи: 

Труба Вячеслав Іванович – доктор юридичних наук, професор, ректор 

ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Токарчук Людмила Михайлівна – доктор юридичних наук, доцент, декан 

економіко-правового факультету; 

Чуваков Олег Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу та 

криміналістики; 

Гаран Ольга Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного та господарського права; 

Масін Віктор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін; 

Левенець Анжела Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного права та правосуддя; 

Борщевський Ігор Вячеславович – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права; 

Хріщева Олександра Георгіївна – юрист-консультант адвокатського 

об’єднання «Юрлайн»; 

Мальцева Ксенія Костянтинівна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=zyzx7d8AAAAJ&hl=ru
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Додаються рецензії та відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

 

1. Музика А. А. – провідний науковий співробітник Державного 

науково-дослідного інституту МВС України , доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і 

техніки України. 

2. Боровська О. О. – начальник філії Державної установи «Центр 

пробації» в Одеській області. 

3. Чута І. С. – партнер Digilaw. 
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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 081 «Право» 
 

1. Загальна інформація 
Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Економіко-правовий факультет 

Ступінь вищої 

освіти та назва 
кваліфікації 

Бакалавр 

 

Бакалавр права 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний. 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. 

Наявність 

акредитації 

Акредитована. Сертифікат УД № 16002192 (Наказ МОН України від 

19.12.2016 р., № 1565) 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/accredit/bach2019/pravo-bach- 

081.pdf 

 

Цикл/рівень 

Бакалаврський; 

НРК України – 6 рівень; 

FQ-EHEA – перший цикл; 

EQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта або освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) 

Мова 

викладання 

Українська 

Термін навчання 

на освітній 
програмі 

3 роки 10 місяців (денна форма), 4 роки 10 місяців (заочна форма) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official_documents/opys-osvitnikh-prohram 

2. Мета освітньої програми 
Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців у галузі юридичної практики, 

опанування відповідними теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними 

для розв’язання складних спеціалізованих задач у галузі правничої діяльності. 

3. Характеристика освітньої програми 
Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітня програма 

«Право». 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та 

його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, 

в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. 
Цілі    навчання:     набуття     здатності     розв’язувати     складні 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/accredit/bach2019/pravo-bach-081.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/accredit/bach2019/pravo-bach-081.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/accredit/bach2019/pravo-bach-081.pdf
http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official_documents/opys-osvitnikh-prohram
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 спеціалізовані задачі у сфері права з розумінням природи і змісту 

основних правових інститутів, а також меж правового регулювання 

різних суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області становлять знання про: 

основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його 

тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також 

природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої 

професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні 

методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки   поведінки 

чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові 

технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне 
обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються в правовій діяльності. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма з прикладною орієнтацією. 

Професійні акценти: оволодіння базовими та практичними навичками 

щодо використання сучасних знань в галузях права. Сфера діяльності 

випускника – юридична практика. 

Основний фокус 

освітньої 

програми 

Спеціальна освіта у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». Фокус програми акцентовано на підготовці фахівців, що мають 

володіти теорією та методами дослідження сучасної правової науки, 

застосовувати набуті знання і навички у професійній діяльності. 

Ключові слова: право, методи дослідження, принципи права, галузі 

права, публічне право, приватне право, юридичні послуги, 

юридична/правнича діяльність тощо. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає становлення правового мислення здобувачів вищої 

освіти, їх правову соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних 

компетентностей, необхідних для правничої практики; входження в 

соціально-професійну систему, мотиваційне та поведінкове 

пристосування; формування умінь та практичних навичок бути активним 

учасником правовідносин, визначати їх значущість та визначати 

відповідні пріоритети. 

Програма спрямована на опанування знаннями та формування 

критичного підходу до національного, міжнародного права та права 

інших країн. Передбачається: проведення частини практичних занять у 

формі судових засідань; відвідування судових засідань; безпосереднє 

ознайомлення з діяльністю державних органів. Факультет постійно 

співпрацює з державними органами, громадськими організаціями, що 

значно розширює можливості студентів зі стажування та 

працевлаштування. 

4. Працевлаштування та продовження освіти 
Праце- 

влаштування 

Фахівці, що здобули ступінь вищої освіти «Бакалавр права», відповідно 

до Класифікатора професій України, можуть виконувати професійні види 

робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, в організаціях та підприємствах різних видів  

діяльності та форм власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій 

та Національним класифікатором України. Фахівець здатний виконувати 

зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні 

посади: 

3432– Секретар судового засідання; 
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 3432 – Секретар суду; 

3450– Помічник приватного детектива; 

3436.9 – Помічник судді; 

3436.9 – Помічник юриста; 
2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України. 

Академічні 

права 
випускників 

Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищоїосвіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5. Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване й e-learning навчання, яке 

проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій,  

самостійного вивчення, виконання курсових робіт, інших форм 

освітнього процесу на основі сучасних джерел інформації, включаючи 

підручники, посібники, періодичні наукові видання, мережу Інтернет 

тощо. Більша частина навчання відбувається в групах, з дискусіями та 

підготовкою презентацій. Здобувачі освіти активно залучаються до 

підготовки та участі у різноманітних наукових конкурсах та кейс- 

чемпіонатах, наукових конференціях та ін. 

Система 

оцінювання 

Види контролю: поточний, періодичний, підсумковий. Контроль 

проводиться відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього 

процесу в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова» та 

«Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання 

здобувачів вищої освіти Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова». Форми і методи контролю: письмові та усні екзамени і заліки, 

комп’ютерне тестування, контрольні роботи, усні презентації, захист звітів з 

практик, кваліфікаційні іспити. 

6. Перелік обов’язкових компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої 
діяльності. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК6. Здатність використовувати інформаційні 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
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 активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК16.Здатність застосовувати знання у професійній діяльності у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. 

ЗК17. Уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої 
позиції, належним чином їх обґрунтовувати. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та 

процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему. 

СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння її правової природи. 

СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського 

суду з прав людини. 

СК5. Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права. 

СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових 

інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової 

системи України. 

СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше 

з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини . 

СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та 

інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної 

діяльності. 

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати 

правові позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ. 

СК14. Здатність до 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. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів 

правозастосування. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 
документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

СК17. Уміння моделювати правові ситуації у професійній діяльності. 

СК18. Здатність виявляти проблеми у правовому регулюванні та 
пропонувати способи їх вирішення. 

7. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні 

результати 

РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 
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навчання (ПРН) РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практику Європейського суду з прав людини. 
РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу. 
РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, 
аналізуючи відому проблему. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 
РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 
РН 10. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, із застосуванням правничої термінології. 

РН 11. Мати базові навички риторики. 
РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики 

доступно і зрозуміло. 
РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

РН 14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел 
та вторинних джерел для правничої діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні 
інформаційні технології і бази даних. 

РН 16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні 

у правничій діяльності. 

РН 17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди. 
РН 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової 

системи. 

РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН 20.         Виокремлювати і аналізувати    юридично 
значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки. 

РН 21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 
РН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН 23. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН24. Виявляти проблеми у правовому регулюванні та пропонувати шляхи 
їх вирішення відповідно до основних принципів захисту прав людини та її 

основоположних свобод. 

РН25. Демонструвати знання процедури законотворчого процесу та 

вміти здійснювати моніторинг нормативно-правових актів. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на наступних 

принципах: відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних 

працівників галузі знань та спеціальності; обов’язковості та періодичності 

проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів; моніторингу 

рівня наукової активності науково-педагогічних працівників; впровадження 

результатів стажування та наукової діяльності у освітній процес. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

університету з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
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 висококваліфіковані спеціалісти: доктори наук, професори, кандидати наук, 

доценти. З метою підвищення фахового рівня усі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та соціальна 

інфраструктура університету в повному обсязі відповідає чинним 

Ліцензійним умовам. 

В освітньому процесі використовуються криміналістична лабораторія, 

спеціалізовані кабінети, навчальна лабораторія інформаційних 

технологій та технічних засобів навчання, що створюють умови для 

набуття студентами спеціальних компетентностей з освітньо-професійної 

програми «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

Навчально-наукова та виробнича база: 

–комп’ютерні класи, об’єднані локальною обчислювальною мережею з 

виходом до Інтернету; 

–наукова, навчальна, методична література, підручники та посібники для 

здобувачів спеціальності право; 

–бази для проходження виробничої   практики у   межах угод   про 

співробітництво з суб’єктами господарювання, державними установами. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Університет має власний веб-сайт за адресою http://onu.edu.ua, а також 

сторінку економіко-правового факультету за адресою 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf, де розміщено інформацію щодо 

навчально-методичних матеріалів та інформацію про забезпечення 

освітнього процесу, правила прийому на навчання, контакти. 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: 

загально-університетських та кафедральних бібліотек, мережі Internet з 

вільним доступом, колекцій цифрового репозитарію. Навчально- 

методичне забезпечення засновано на розроблених для кожної 

дисципліни робочих і навчальних програм дисциплін, а також програмах 

практичної підготовки (практик). В наявності завдання для самостійної 

роботи студентів, методичні рекомендації для виконання та захисту 

курсових робіт. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

розроблено для поточного, семестрового та підсумкового контролю з 

кожної дисципліни. 

8. Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

Підготовка бакалаврів за кредитно-трансферною системою. Обсяг одного 

кредиту 30 годин. 

Формами академічної мобільності здобувачів ступеню бакалавра в ОНУ 

імені І.І. Мечникова є: навчання за програмами академічної мобільності, 

стажування. 

Вони закріплені у «Положенні про порядок реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу ОНУ імені і. І. 

Мечникова», «Положенні про порядок визнання (зарахування) 

результатів навчання учасників програм академічної мобільності». 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів. Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) бере участь в програмах 

«Еразмус+». 

Спеціальний веб-сайт програми в ОНУ: erasmus.onu.edu.ua. 

Порядок організації програм академічної мобільності встановлює 

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова». Організація, 

координація та контроль за міжнародною академічною мобільністю 

http://onu.edu.ua/
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf
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 покладається на Інститут міжнародної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Підготовка та прийом на навчання іноземних здобувачів здійснюються 

згідно чинного законодавства України та Правил прийому до ОНУ 

імені І. І. Мечникова. Інформація щодо прийому та навчання 

іноземних абітурієнтів розміщена на сайті Центру міжнародної освіти 

ОНУ імені І.І. Мечникова: web-site: imo.onu.edu.ua 
 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, 

курсові роботи, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 
Семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ОК1 Безпека життєдіяльності та охорона 
праці 

3 1 Залік 

ОК2 Вступ до освітнього процесу 4 1 Залік 

ОК3 Іноземна мова 8 2, 3 Залік, іспит 

ОК4 Іноземна мова за фахом 3 7 Залік 

ОК5 Інформаційні системи та технології 3 1 Залік 

ОК6 Логіка 4 2 Залік 

ОК7 Основи академічного письма 3 2 Залік 

ОК8 Українська мова за професійним 
спрямуванням 

3 1 Іспит 

ОК9 Ораторське мистецтво 4 1 Залік 

ОК10 Філософія 4 1 Іспит 
 Всього 39   

1.2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

ОК11 Адміністративне право 7 3, 4 Залік, іспит 

ОК12 Адміністративне судочинство 3 7 Іспит 

ОК15 Господарське право 3 7 Іспит 

ОК16 Господарське процесуальне право 3 8 Іспит 

ОК17 Екологічне право з основами екології 7 3, 4 Залік, іспит 

ОК18 Земельне право 4 4 Іспит 

ОК19 Історія держави та права України 4 1 Іспит 

ОК20 Конституційне право зарубіжних країн 3 6 Залік 

ОК21 Конституційне право України 7 2, 3 Залік, Іспит 

ОК22 Криміналістика 3 7 Іспит 

ОК23 Кримінальне право 
13 

3, 5 
4, 6 

Залік 
Іспит 

ОК24 Кримінальний процес 6 5, 6 Залік, іспит 

ОК24.1 Курсова робота із кримінального 2 6 Залік 

http://imo.onu.edu.ua/
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 процесу    

ОК25 Міжнародне приватне право 3 7 Іспит 

ОК26 Міжнародне публічне право 3 5 Іспит 

ОК27 Міжнародний захист прав людини 3 8 Іспит 

ОК28 Основи права Європейського Союзу 3 3 Залік 

ОК29 Право соціального забезпечення 3 8 Іспит 

ОК30 Сімейне право 3 7 Залік 

ОК30.1 Курсова робота із Сімейного права 2 7 Залік 

ОК31 Теорія держави та права 8 1, 2 Залік, іспит 

ОК31.1 Курсова робота із Теорії держави та 
права 

2 2 Залік 

ОК32 Трудове право 3 5 Іспит 

ОК33 Фінансове право 3 5 Іспит 

ОК34 Цивільне право 
14 

3, 5 
4, 6 

Залік, 
іспит 

ОК34.1 Курсова робота із Цивільного права 2 4 Залік 

ОК35 Цивільний процес 6 6, 7 Залік, іспит 

ОК13 Виробнича практика 9 6 Залік 

ОК14 Виробнича практика (правнича 
діяльність) 

6 8 Залік 

ОК36 Атестаційний екзамен з 

конституційного та адміністративного 
права 

 

1,5 
 

8 
 

Іспит 

ОК37 Атестаційний екзамен з цивільного та 
кримінального права 

1,5 8 Іспит 

 Всього: 141   

 Загальний обсяг обов’язкових 
компонент: 

180 
  

 Загальний обсяг вибіркових 
компонент: 

60 
  

 Загальний обсяг освітньої програми: 240   

Ф Фізичне виховання (позакредитна) 3 3  

 

 

 

 

Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти * 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, 

курсові роботи, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 
Семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ВК1 Вибіркова компонента 1 5 2 Залік 

ВК2 Вибіркова компонента 2 5 2 Залік 

ВК3 Вибіркова компонента 3 4 8 Залік 
 Всього: 14   

2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

ВК4 Вибіркова компонента 4 6 3 Залік 

ВК5 Вибіркова компонента 5 5 4 Залік 
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ВК6 Вибіркова компонента 6 5 4 Залік 

ВК7 Вибіркова компонента 7 5 5 Залік 

ВК8 Вибіркова компонента 8 5 5 Залік 

ВК9 Вибіркова компонента 9 5 6 Залік 

ВК10 Вибіркова компонента 10 5 8 Залік 

ВК11 Вибіркова компонента 11 5 8 Залік 

ВК12 Вибіркова компонента 12 5 8 Залік 
 Всього: 46   

 Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 
60 

  

 Загальний обсяг освітньої програми: 240,0   

 

*Вибіркові освітні компоненти (ВК1-ВК16) включають навчальні дисципліни з 

переліку, що затверджується Вченою радою економіко-правового факультету. Силабуси 

вибіркових дисциплін оприлюднюються на офіційному сайті Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова з метою реалізації здобувачами вищої освіти права на 

вільний вибір навчальних дисциплін. Здобувач обирає одну дисципліну вільного вибору з 

переліку дисциплін. Перелік вибіркових дисциплін, порядок їх вибору та силабуси 

розміщено на офіційному сайті ОНУ: 

https://drive.google.com/drive/folders/13txKFA01tZWtTExz2hzn31uGbTdC80Zw 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/dystsypliny. 

Унормування процесу формування переліку та подальшого вивчення здобувачами 

вищої освіти дисциплін із циклу вільного вибору для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр 

права» у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір 

навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова», 

затвердженого рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова (протокол № 4 від 17 грудня 2019 р.). Вибір навчальних дисциплін здобувачами  

вищої освіти проходить згідно «Порядку та умов обрання студентами вибіркових навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти, що навчаються на економіко-правовому факультеті 

ОНУ імені І. І. Мечникова», затвердженого Вченою радою ЕПФ (протокол № 1 від 28 серпня 

2020 р.). 

https://drive.google.com/drive/folders/13txKFA01tZWtTExz2hzn31uGbTdC80Zw
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/dystsypliny


 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

Курс Цикл дисциплін загальної підготовки Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП та 

кількість кредитів ЄКТС 

Вибіркові компоненти ОП та 

кількість кредитів ЄКТС 

Обов’язкові компоненти ОП та 

кількість кредитів ЄКТС 

Вибіркові компоненти ОП та кількість 

кредитів ЄКТС 

1 курс, 

1 семестр 
Безпека життєдіяльності та 

охорона праці - 
3 кредити ЄКТС 

 Історія держави та права України - 

4 кредити ЄКТС 

 

Вступ до освітнього процесу - 
4 кредити ЄКТС 

 Теорія держави та права – 
4 кредити ЄКТС 

 

Інформаційні системи та 

технології - 
3 кредити ЄКТС 

   

Філософія - 
4 кредити ЄКТС 

   

Українська мова за 

професійним спрямуванням - 

3 кредити ЄКТС 

   

Ораторське мистецтво – 
4 кредити ЄКТС 

   

Фізичне виховання – 
0 кредитів ЄКТС 

   

1 курс, 

2 семестр 

Іноземна мова – 
4 кредити ЄКТС 

ВК1 – 
5 кредитів ЄКТС 

Конституційне право України – 
4 кредити ЄКТС 

 

Основи академічного письма 
- 3 кредити ЄКТС 

ВК2 – 
5 кредитів ЄКТС 

Теорія держави та права - 
4 кредити ЄКТС 

 

Курсова робота з теорії держави та 
права - 2 кредити ЄКТС 

Логіка – 
4 кредити ЄКТС 

   

Фізичне виховання – 

0 кредитів ЄКТС 
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2 курс, 

3 семестр 

Іноземна мова – 
4 кредити ЄКТС 

 Адміністративне право – 
4 кредити ЄКТС 

 

  Екологічне право з основами 
екології – 4 кредити ЄКТС 

ВК4 – 
6 кредитів ЄКТС 

  Конституційне право України – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Кримінальне право – 
4 кредити ЄКТС 

 

  Цивільне право – 
4 кредити ЄКТС 

 

  Основи права Європейського 
Союзу – 3 кредити ЄКТС 

 

2 курс, 

4 семестр 

  Адміністративне право – 
3 кредити ЄКТС 

ВК5 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Земельне право – 
4 кредити ЄКТС 

ВК6 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Екологічне право з основами 

екології - 3 кредити ЄКТС 

 

  Кримінальне право – 

3 кредити ЄКТС 

 

  Цивільне право – 

3 кредити ЄКТС 
 

Курсова робота з Цивільного 

права - 2 кредити ЄКТС 

3 курс, 

5 семестр 

  Кримінальне право – 
3 кредити ЄКТС 

ВК7 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Кримінальний процес – 
3 кредити ЄКТС 

ВК8 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Міжнародне публічне право – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Трудове право – 
3 кредити ЄКТС 
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   Фінансове право – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Цивільне право – 
4 кредити ЄКТС 

 

3 курс, 

6 семестр 

  Кримінальне право – 
3 кредити ЄКТС 

ВК9 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Кримінальний процес – 
3 кредити ЄКТС 

 

Курсова робота з Кримінального 
процесу - 2 кредити ЄКТС 

  Конституційне право зарубіжних 
країн - 3 кредити ЄКТС 

 

  Цивільне право – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Цивільний процес – 

3 кредити ЄКТС 

 

  Виробнича практика – 
9 кредитів ЄКТС 

 

4 курс, 

7 семестр 

Іноземна мова за фахом – 
3 кредити ЄКТС 

 Адміністративне судочинство – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Господарське право – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Криміналістика – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Міжнародне приватне право – 
3 кредити ЄКТС 

 

  Сімейне право – 
3 кредити ЄКТС 

 

Курсова робота із сімейного права 
- 2 кредити ЄКТС 

  Цивільний процес – 

3 кредити ЄКТС 
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4 курс. 

8 семестр 

  Господарське процесуальне право 
– 3 кредити ЄКТС 

ВК3 – 
4 кредити ЄКТС 

  Міжнародний захист прав людини 
– 3 кредити ЄКТС 

ВК10 – 
5 кредитів ЄКТС 

  Право соціального забезпечення – 

3 кредити ЄКТС 

ВК11 – 

5 кредитів ЄКТС 

  Виробнича практика (правнича 

діяльність) – 

6 кредитів ЄКТС 

ВК12 – 

5 кредитів ЄКТС 

  Атестаційний екзамен з 

конституційного та 

адміністративного права – 

1,5 кредиту ЄКТС 

 

  Атестаційний екзамен з 

цивільного та кримінального 

права – 

1,5 кредиту ЄКТС 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі двох атестаційних екзаменів. До 

структури атестаційних екзаменів входить оцінювання компетентностей з таких галузей права: 

конституційне право; цивільне право; кримінальне право; адміністративне право. 

Атестаційні екзамени передбачають перевірку досягнення результатів навчання, 

визначених Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та цією Освітньо-професійною програмою. 

Атестація завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

здобувачеві ступеня бакалавра права. 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

Обов’язкові освітні компоненти 

 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 

Інтегр. 

комп. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК1   +   +    +         

ЗК2 +    +      +       + 

ЗК3 + +   +  +   +  +    +   

ЗК4   +  +  + + +          

ЗК5   + +               

ЗК6  +   +  +            

ЗК7 + + +    + +    +       

ЗК8    +         +      

ЗК9    +     +     +     

ЗК10       +    +        

ЗК11                 +  

ЗК12      +           +  

ЗК13     + +    +       +  

ЗК14   +   +           +  

ЗК15 +                + + 

ЗК16             +   +  + 

ЗК17             +  + +   

СК1  +        +         

СК2                   

СК3                   

СК4                   

СК5                   

СК6                   

СК7           +    +    

СК8           +        

СК9              +     

СК10                   

СК11    +         +   +   

СК12        + +          



 

СК13        +     + +     

СК14         +   +       

СК15           +        

СК16    +        +  + +   + 

СК17           +  +  +    

СК18           +   +     

 

 

 
 

 ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

24.1 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

30.1 

ОК 

31 

ОК 

31.1 

ОК 

32 

ОК 

33 

ОК 

34 

ОК 

34.1 

ОК 

35 

ОК 

36 

ОК 

37 
Ф 

Інтегр. 

комп. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЗК1    +                     

ЗК2     +            +  +    +  

ЗК3        +                 

ЗК4                         

ЗК5                         

ЗК6    +                     

ЗК7  +  +                     

ЗК8                         

ЗК9                         

ЗК10      +       +            

ЗК11   +         +          +  + 

ЗК12   +          +           + 

ЗК13 +                        

ЗК14   +          +            

ЗК15                         

ЗК16  +         +       +       

ЗК17      +    +   + +       +  +  

СК1 +              +       +   

СК2 +          +    +          

СК3  +        +               

СК4         + + +              

СК5        + +                

СК6  +       + + +              



 

СК7   + + + + +      + + + +   + + + + +  

СК8     + + +       +  +   + + +    

СК9                  +  +     

СК10       +     +     +        

СК11     +                    

СК12                +         

СК13            +      +       

СК14        +         + +   +    

СК15                         

СК16                         

СК17   +       +       +  +    +  

СК18     +          +    +   +   



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 

Обов’язкові освітні компоненти 
 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 

РН01 +   + +     +        + 

РН02 +            +    +  

РН03  +   +              

РН04              +  +   

РН05 +   +  + +       +  +  + 

РН06  +    +  + + + +   +    + 

РН07       +      +    +  

РН08  + +              +  

РН09 +       +    +  +     

РН10   + +   + + +          

РН11   + +  +   + +         

РН12   +    +      +      

РН13             +    +  

РН14        +        +   

РН15   +  +   + + + + +   +    

РН16     + +             

РН17      +             

РН18    +       +     + +  

РН19     +      +        

РН20            + +      

РН21             + +  +   

РН22               +   + 

РН23 +           +   +   + 

РН24           +        

РН25           +    +    



 

 ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

24.1 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

30.1 

ОК 

31 

ОК 

31.1 

ОК 

32 

ОК 

33 

ОК 

34 

ОК 

34.1 

ОК 

35 

ОК 

36 

ОК 

37 
Ф 

РН01    +    +       +          

РН02    +    +  + +    +          

РН03     +  +  +   +  +  +    +     

РН04  +    +   +  +              

РН05  +      +         +    +    

РН06   +                +      

РН07       +      + +  +    + +    

РН08        + +        +     +   

РН09    +         +          + + 

РН10       +                  

РН11                         

РН12 +       + +                

РН13 + + +   +   +  +              

РН14         +                

РН15      +      +         +    

РН16  +  +          +           

РН17           +  +    +  +   +  + 

РН18 +    +     +   +  +   +   +  +  

РН19    +  +    +         +      

РН20      +    +     +          

РН21 +    +          +   + +      

РН22 +    +       +      + +   +   

РН23   +  +       +     +  + + +  +  

РН24  + +       + + + +    +     + +  

РН25   +  +      +    +  + + +   + +  
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