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Профіль освітньо-професійної програми 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

факультет цивільної та господарської юстиції 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Молодший бакалавр 

юрист 

Офіційна назва  освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня молодшого бакалавра на факультеті 

цивільної та господарської юстиції Національного 

університету «Одеська юридична академія» за 

спеціальністю 081 «Право» «Цивільна та господарська 

юстиція» 

 

Junior bachelor's degree Program 

Specialization «Civil and commercial justice»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип – одиничний. Обсяг 120 кредитів ЄКТС,  

1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації  
Освітня програма затверджена вперше. 

Процедура акредитації запланована у 2021 році. 

Цикл/рівень  
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл,  

EQF-LLL – 5 рівень.   

Передумови Повна загальна середня освіта 

Мова викладання  українська  

Термін дії освітньої 

програми 
Два роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://onua.edu.ua 

http://ghu.onua.edu.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Отримання здобувачем теоретичних знань та практичних умінь і навичок, інших 

компетентностей, достатніх для виконання професійних обов'язків за спеціальністю «Право» 

та підготовка студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією зf освітнім 

ступенем бакалавра, формування навичок, достатніх для правозастосовної діяльності 

3. Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація ) 

Галузь знань: 08 «Право» 

Спеціальність: 081 «Право» 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище, його джерела. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, 

професійні принципи юриспруденції; правотворення, тлумачення 

права та право застування; природа і зміст правових інститутів 

базових галузей права, етичні стандарти правничої професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні 

методи пізнання правових явищ; правове моделювання; методики 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі 

принципів права; інформаційно- комунікаційні технології 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з права 

та орієнтує на теоретично-прикладну та професійну підготовку 

молодшого бакалавра з метою реалізації набутих знань та умінь в 

практичній діяльності та подальшого підвищення освітнього рівня 

за програмою підготовки бакалавра 



 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих 

фахівців з права, здатних застосовувати право, захищати права 

осіб, вирішувати поточні  проблеми, що виникають у фізичних та 

юридичних осіб, включаючи органи державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Програма пропонує комплексний підхід до підготовки юриста, що 

реалізується через навчання і практичну підготовку. В програмі 

передбачене широке інтегроване поєднання курсів навчання із 

правових дисциплін із сучасними  ІТ-технологіями. 

Ключові слова: цивільне право, судові та правоохоронні органи, 

кримінальне право, адвокатура, нотаріат 

Особливості програми  

Програма побудована відповідно до специфіки профілю здобувача 

початкового рівня вищої освіти з права.  

Зміст освітньої програми сформований на основі актуальних 

вимог ринку праці з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів, 

роботодавців. 

Теоретичне спрямування програми, окрім проведення навчальних 

занять, реалізується можливістю приймати участь у науково-

практичних конференціях, круглих столах та форумах, що 

проводяться на рівні університету, факультетів, а також кафедр.  

На базі факультету цивільної та господарської юстиції 

функціонують студентські наукові гуртки, серед яких: «Римське 

право і сучасність», «Сучасна цивілістика», «Цивільно-правові 

проблеми забудови», «Проблеми зобов’язального права», «Права 

людини в умовах цифрової доби», «Forum», «Практика ЄСПЛ у 

цивільному судочинстві», «Актуальні проблеми господарського 

законодавства», «Проблемні аспекти господарського процесу» 

тощо. 

Акцент зроблено на формуванні практичних навичок здобувачів, 

що реалізується шляхом відвідування судових засідань в судах 

різних юрисдикцій, відвідування державних та приватних 

нотаріальних контор, юридичних фірм, адвокатських бюро та 

об’єднань, запрошення до проведення лекційних занять визнаних 

фахівців у галузі права (суддів, приватних виконавців, адвокатів, 

депутатів місцевих рад, судових експертів). 

Проходження ознайомчої, навчальної та виробничої практики 

відбувається в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, судах, органах прокуратури,  нотаріальних 

конторах, юридичних компаніях, юридичних відділах 

підприємств, установ та організацій, адвокатських об’єднаннях, 

юридичній клініці НУ «ОЮА» тощо. 

Широкий перелік вибіркових дисциплін в певній предметній 

області (адвокатура, земельне право, нотаріат, право 

інтелектуальної власності тощо) дозволяє студенту створювати 

власну навчальну траєкторію та обирати поглиблене вивчення 

певної предметної сфери.  

Поглиблене вивчення ділової іноземної мови та можливість 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін іноземною 

(англійською або французькою) мовою з отримання відповідного 

сертифікату. 

Існує можливість участі у програмах академічної мобільності. 

Базові знання з економічної теорії деталізуються можливістю 

опанування практичних засад із заснування бізнесу та дозвільних 

процедур у господарській діяльності, що дозволяє 



 

самореалізуватися випускнику не тільки у якості найманого 

працівника, а й якості засновника власного бізнесу. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

 

 Працевлаштування у сфері фахової юридичної діяльності, 

зокрема, у  судовій, правоохоронній та управлінській системах у 

межах посад, які можуть займатися з  отриманою кваліфікацією  

«молодший бакалавр»  відповідно  до (ДК 003:2010): юрист, 

юрист-міжнародник, помічник юриста, радник; помічник судді 

арбітражного суду; секретар суду; секретар колегії судової; 

секретар суду; секретар судового засідання; державний 

виконавець; судовий розпорядник; інспектор з кадрів; інспектор 

митниці, організатор діловодства, організатори діловодства 

(державні установи, система судочинства тощо), помічники 

керівників, державні інспектори (інспектор митної, податкової 

служби, інспектори із соціальної допомоги тощо), працівники 

кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та 

охоронних служб 

Подальше навчання 

 

Можливість навчання за програмою першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за даною галуззю знань 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 

студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через проходження практики у 

державних та приватних організаціях у сфері фахової юридичної 

діяльності, лекції, практичні (семінарські) заняття, курсові роботи 

Оцінювання  

 

екзамени (усні, письмові, тестові), заліки, поточний контроль, 

результати проходження практики та захист звіту з практики, есе, 

реферати, колоквіуми, презентації, експрес-аналіз знань за 

допомогою комп’ютерних програм, самостійне виконання 

завдань, комплексний екзамен  

Форми навчання 

 

Лекційні заняття поєднується з практичними та робочими 

зустрічами.  

Семінарські навчання відбувається з дискусіями та підготовкою 

презентацій разом з викладачем. 

Написання та захист письмових робіт (презентації, доповіді, 

реферати тощо).  

Участь у наукових гуртках, круглих столах, науково-практичних 

конференціях інших наукових та науково-практичних заходах в 

Україні та зарубіжних країнах.  

Проведення рольових ігор і моделювань проблем практичної 

діяльності в галузі права, муткорти. 

Проходження ознайомчої та навчальної практики в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, в 

юридичних службах підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, в органах юстиції, судах та інших органах.  

Застосовуються елементи дистанційного навчання.  

6. Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 
КІ 

здатність розв’язувати типові задачі і проблеми у 

галузі права або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог  

Загальні 

компетентності 

 

КЗ01 

спеціалізовані концептуальні правничі знання, 

набуті у процесі навчання та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень у галузі права, 

які є основою для оригінального мислення та 



 

інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

подальшого отримання ступеня бакалавра 

КЗ02 
осмислення проблем у правовому навчанні та на 

межі предметних галузей 

КЗ03 

Здатність  реалізувати свої права і обов’язки  як  

члена  суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність  його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

КЗ04 
Здатність бути критичним та самокритичним, 

здатність працювати в команді 

КЗ05 
Уміння використання інформаційних та 

комунікаційних технологій 

КЗ06 

здатність до зрозумілого і недвозначного донесення 

власних висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців 

КЗ07 

навички спілкування, що включають володіння 

державною мовою, усне та письмове мовлення, 

належне використання юридичної термінології 

відповідно до традицій офіційно-ділового стилю 

української мови; використання іноземних мов у 

професійній діяльності 

КЗ08 

прийняття рішень у типових і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування 

КЗ09 
відповідальність за розвиток професійних  правових 

знань і практик 

КЗ10 
здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним 

 Знання в предметній сфері: 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

 

КФЗ01 

знання основ правової теорії, вітчизняного 

законодавства у сфері конституційного права, 

цивільного права, права інтелектуальної власності, 

земельного та екологічного права, кримінального 

права та низки спеціалізованих курсів 

КФЗ02 

розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів та визначення новітніх 

тенденцій застосування законодавства та інших 

джерел права 

КФЗ03 

Знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального 

права 

Когнітивні уміння в предметній сфері: 

КФК01 

оволодіння стилем правового мислення, 

зорієнтованого на захист прав та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб 

КФК02 

уміння застосовувати юридичні знання та навички 

для розв’язання проблемних ситуацій в рамках 

певного правового інституту, а також для надання 

кваліфікованого висновку щодо вирішуваних питань 

КФК03 

уміння застосовувати головні прийоми логіки для 

вирішення розумових задач з планування та 

організації юридичної роботи, розв’язання 



 

юридичної справи 

КФК04 

здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності 

КФК05 
вільне використання іноземних мов у професійній 

діяльності в галузі права 

Практичні навички в предметній сфері: 

КФП01 

здатність до підготовки актів правозастосування у 

практичній діяльності, уміння складати та 

оформляти документацію, у тому числі юридичну, з 

урахуванням сучасних вимог діловодства. 

КФП02 

здатність сформулювати власну внутрішньо цілісну, 

логічну й обґрунтовану позицію щодо вирішуваного 

правового питання на основі максимально повного 

опрацювання джерельної бази 

КФП03 

здатність оперативно приймати обґрунтовані та 

кваліфіковані юридичні рішення; здатність 

критичного мислення в практичній діяльності 

7. Програмні результати навчання 

Когнітивна сфера 

 

ПРНК01 

демонструвати глибокі знання правої теорії, 

основних галузей права, в тому числі 

конституційного, адміністративного та 

кримінального права 

ПРНК02 

розуміти та інтерпретувати сучасні тенденції 

застосування основ цивільного права, трудового 

права, земельного права, аграрного права, права 

інтелектуальної власності, законодавства про 

нотаріат та адвокатуру 

ПРНК03 

застосовувати знання в практичних ситуаціях роботи 

правника і розв’язувати складні задачі і проблеми, 

що потребують оновлення та інтеграції правових 

знань, часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог 

ПРНК04 

орієнтуватися у системі нормативно-правових актів 

щодо організації та діяльності судових і 

правоохоронних органів та застосовувати їх на 

практиці 

ПРНК05 

використовувати інформаційні технології для 

вирішення практичних завдань у професійної 

діяльності юриста 

ПРНК06 

розуміння сутності історичних трансформацій 

вітчизняної правової системи, будувати логічні 

зв’язки між передумовами та наслідками 

реформування правових інститутів 

ПРНК07 
демонструвати філософську культуру мислення,  

навички застосування філософської методології 

ПРНК08 

формування базових уявлень про основи психології 

не тільки в особистістному аспекті, а й психологічні 

явища, механізми та закономірності, пов'язані з 

правом, його виникненням, застосуванням і 

впливом. 

ПРНК09 

здійснювати комплексний аналіз передумов та 

наслідків виникнення складних економічних явищ 

для функціонування людини, суб’єктів 



 

господарювання та держави 

ПРНК010 
обґрунтовувати шляхи вирішення правових проблем, 

застосовуючи європейський досвід 

Афективна сфера 

ПРНА01 

формулювати власну логічну й обґрунтовану 

позицію на основі максимально повного 

опрацювання джерельної бази нормативного та 

доктринального  характеру 

ПРНА02 
здатність забезпечити, юридичне супроводження 

створення та діяльності суб’єктів господарювання 

ПРНА03 
захищати права та законні інтереси юридичних та 

фізичних осіб-учасників відповідних правовідносин 

ПРНА04 

демонструвати почуття відповідальності за прийняті 

власні рішення та рішення колективу; 

демонструвати незалежність та автономність при 

прийнятті професійних рішень 

ПРНА05 

уміння здійснювати первинну кримінально - правову 

ідентифікацію злочину та кримінального проступку, 

адміністративного правопорушення 

Психомоторна сфера 

ПРНП01 

здійснювати всебічний збір, аналіз, обробку різних 

видів інформації з метою її подальшого 

використання, використовувати інформаційні 

технології і бази даних,  

ПРНП02 
розв’язувати практичні задачі з захисту прав та 

законних інтересів учасників правовідносин 

ПРНП03 

здійснювати вільно усну і писемну комунікацію 

українською та  іноземною мовами з високим рівнем 

техніки, логічності та грамотності фахового 

мовлення 

ПРНП04 

застосовувати набуті знання та навички у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки, здійснювати оформлення юридичної 

документації 

ПРНП05 

застосування знань про загальні закономірності 

виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків 

впливу їх на організм людини та об'єкти середовища, 

захисту здоров'я та життя людини і середовища її 

проживання від небезпек, фізичного виховання і 

спорту, раціональної організації активного 

відпочинку тощо 

8. Ресурсне забезпечення 

Кадрове забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов'язкової частини змісту 

навчання беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, 

доценти, які мають відповідний стаж практичної, наукової та 

педагогічної роботи. Підвищення кваліфікації викладацького 

складу відповідає чинним вимогам. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять 

та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного 

контингенту здобувачів вищої освіти та заявленого обсягу з 

урахуванням навчання за змінами) не менше 2,4 кв.м 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) – більше 30 %. Соціально-побутова 

інфраструктура: 



 

- бібліотека, у тому числі читальний зал; 

- три пункти харчування; 

- актовий зал; 

- спортивний зал; стадіон та спортивні майданчики; 

- медичний пункт. 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) – 70 %. Забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 

навчальних планів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення полягає у наявності 

письмових та електронних варіантів навчально-методичних 

комплексів дисциплін. 

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та зарубіжними 

фаховими виданнями відповідного або спорідненого профілю, в 

тому числі в електронному вигляді. 

Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту Університету (http://оnua.edu.uа), 

на якому розміщена основна інформація про його діяльність 

(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових 

кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та 

їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація). 

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі в системі дистанційного 

навчання – 30 %. 

Використання віртуального навчального середовища 

Національного університету «Одеська юридична академія» та 

авторських розробок професорсько-викладацького складу 

університету. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним 

університетом «Одеська юридична академія» та університетами 

України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 

договорів між Національним університетом «Одеська юридична 

академія» та навчальними закладами країн-партнерів  

Навчання іноземних 

молодших бакалаврів 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

Вимоги до наявності системи внутрішнього  

забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

Визначені у Положенні про якість освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

Національного університету «Одеська юридична академія». 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітньо-наукової 

програми 

Визначені у Положенні про освітні програми Національного 

університету «Одеська юридична академія», Положенні про якість 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

Моніторинг освітньої програми здійснюється постійно під час її 



 

реалізації. Періодичний перегляд освітньо-професійної програми 

має місце кожного разу під час завершення повного циклу 

підготовки молодших бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою. 

Публічність інформації 

про освітню програму 

Розміщення на офіційному сайті університету у відкритому 

доступі: onua.edu.ua 

Запобігання та 

виявлення 

академічного плагіату 

Письмові роботи, публікації, що виконуються здобувачі вищої 

освіти під час навчання проходять інституційну перевірку на 

плагіат у порядку, встановленому Положенням про забезпечення 

оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення 

академічного плагіату  Національного університету «Одеська 

юридична академія» (від 15.12.2015 р.)  

Вимоги професійних стандартів  

Повна назва 

Професійного 

стандарту 

Професійний стандарт – відсутній. 

 

  



 

1. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна 

послідовність 

1.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг Форма 

підсумк. 

контролю 

Семес-

три 
кредити 

ЕСТS 

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов'язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1.1 Українська мова та академічне письмо 3 90 і 1 

ОК 1.2 Філософія 3 90 з 2 

ОК 1.3 Основи економіки 3 90 і 2 

ОК 1.4 Психологія 3 90 з 2 

ОК 1.5 Латинська мова 2 60 з 1 

ОК 1.6 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
12 360 з 1,2,3,4 

Всього ОК за циклом загальної підготовки 26 780   

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов'язкові компоненти освітньої програми 

ОК 2.1 Загальнотеоретична юриспруденція 8 240 з, і 1-2 

ОК 2.2 Основи римського приватного права 2 60 і 1 

ОК 2.3 Судові та правоохоронні органи  5 150 з, і 1-2 

ОК 2.4 
Безпека життєдіяльності та фізичне 

виховання 
3 90 з 1-2 

ОК 2.5 Історія держави та права України 4 120 і 1 

ОК 2.6 Історія держави і права зарубіжних країн 2 60 з 2 

ОК 2.7 Інформаційні технології 2 60 з 2 

ОК 2.8 Конституційне право  6 180 з, і 1-2 

ОК 2.9 Цивільне право, ч. 1 4 120 і 2 

ОК 2.10 Цивільне право, ч. 2 6 180 з, і 3-4 

ОК 2.11 Кримінальне право. Загальна частина 6 180 з, і 3-4 

ОК 2.12 Адміністративне право 8 240 з, і 3-4 

ПР 1 Ознайомча практика 2 60 
захист 

звіту 
2 

ПР 2 Навчальна практика 5 150 
захист 

звіту 
3 

 Підсумкова атестація (Комплексний 

іспит) 
3 60 

  

Всього ОК за циклом професійної підготовки 64 1920   

Вибіркові компоненти освітньої програми 

ВК 2.1 Вибірковий компонент 1 3 90 з 3 

ВК 2.2 Вибірковий компонент 2 3 90 і 3 

ВК 2.3 Вибірковий компонент 3 3 90 і 3 

ВК 2.4 Вибірковий компонент 4 3 90 і 3 

ВК 2.5 Вибірковий компонент 5 3 90 і 3 

ВК 2.6 Вибірковий компонент 6 3 90 з 4 

ВК 2.7 Вибірковий компонент 7 3 90 з 4 

ВК 2.8 Вибірковий компонент 8 3 90 з 4 



 

ВК 2.9 Вибірковий компонент 9 3 90 з 4 

ВК 2.10 Вибірковий компонент 10 3 90 і 4 

Всього ВК за циклом професійної підготовки 30 900   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Загальний обсяг вибіркових компонент:    

РАЗОМ: 120 3600  



 

2. Структурно-логічна схема ОП 

Структурно-логічна схема підготовки молодших бакалаврів спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»: 
 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Українська мова та 
академічне письмо 

Психологія 

Філософія Вибірковий компонент 2 

І семестр ІІ семестр 

 

ІІІ семестр 

 

ІV семестр 

 

Латинська мова 

Загальнотеоретична юриспруденція  

Вибірковий компонент 5 

 

Судові та правоохоронні органи 

Вибірковий компонент 6 

 

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання 

Конституційне право 

Основи римського 
приватного права 

Історія держави та права 
України 

Інформаційні технології 

Історія держави і права 
зарубіжних країн 

Основи економіки 

Навчальна практика 

Цивільне право, ч. 1 

Кримінальне право. Загальна частина 

Цивільне право, ч. 2 

Адміністративне право 

Вибірковий компонент 1 

 

Вибірковий компонент 3 

 

Вибірковий компонент 4 

 

Вибірковий компонент 10 

 

Вибірковий компонент 7 

 

Вибірковий компонент 8 

 

Вибірковий компонент 9 

 

Ознайомча практика 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» проводиться в 

формі комплексного іспиту із дисциплін «Загальнотеоретична юриспруденція», «Конституційне 

право», «Адміністративне право», «Трудове право», «Кримінальне право», «Цивільне право».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації «молодший 

спеціаліст - юрист». 

Порядок складання державних екзаменів визначає «Положення про атестацію здобувачів 

вищої освіти у Національному університеті «Одеська юридична академія» від 16.09.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
  

 
ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

2.1 

ОК 

2.2 

ОК 

2.3 

ОК 

2.4 

ОК 

2.5 

ОК 

2.6 

ОК 

2.7 

ОК 

2.8 

ОК 

2.9 

ОК 

2.10 

ОК 

2.11 

ОК 

2.12 

КЗ01       +        + +   

КЗ02           + + +      

КЗ03         +     + + + + + 

КЗ04    +               

КЗ05             +      

КЗ06 +                  

КЗ07 +    + +             

КЗ08   +                

КЗ09        +           

КЗ10  +  +               

4. Матриця відповідності компонентів освітньої програми програмним компетентностям 

4.1. Матриця відповідності обов'язкових компонентів освітньої програми загальним програмним 

компетентностям 



 

 

  
 ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

2.1 

ОК 

2.2 

ОК 

2.3 

ОК 

2.4 

ОК 

2.5 

ОК 

2.6 

ОК 

2.7 

ОК 

2.8 

ОК 

2.9 

ОК 

2.10 

ОК 

2.11 

ОК 

2.12 

КФЗ01       +       + + + +  

КФЗ02       +    + +       

КФЗ03         +      + + + + 

КФК01         +     +     

КФК02               + + + + 

КФК03  +                 

КФК04  +                 

КФК05     + +             

КФП01 +     +             

КФП02                   
КФП03 

 
                  

4.2. Матриця відповідності обов'язкових компонентів освітньої програми спеціальним програмним 

компетентностям 



 

 

 ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

2.4 

ВК 

2.5 

ВК 

2.6 

ВК 

2.7 

ВК 

2.8 

ВК 

2.9 

ВК 

2.10 

КЗ01     +      

КЗ02     + +  +  + 

КЗ03  + + +   +    

КЗ04           

КЗ05           

КЗ06           

КЗ07           

КЗ08 +  + +   +  +  

КЗ09           

КЗ10             

4.3. Матриця відповідності вибіркових компонентів освітньої програми загальним програмним компетентностям 



 

 

 ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

2.4 

ВК 

2.5 

ВК 

2.6 

ВК 

2.7 

ВК 

2.8 

ВК 

2.9 

ВК 

2.10 

КФЗ01  +    +  +  + 

КФЗ02     +  +    

КФЗ03       +    

КФК01           

КФК02  +    + + + + + 

КФК03  + + +       

КФК04       +  +  

КФК05           

КФП01         +  

КФП02           
КФП03 

 
          

4.4. Матриця відповідності вибіркових компонентів освітньої програми спеціальним програмним компетентностям 



 

 

  

 ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

2.1 

ОК 

2.2 

ОК 

2.3 

ОК 

2.4 

ОК 

2.5 

ОК 

2.6 

ОК 

2.7 

ОК 

2.8 

ОК 

2.9 

ОК 

2.10 

ОК 

2.11 

ОК 

2.12 

ПРНК01       +       +   + + 
ПРНК02        +       + +   

ПРНК03         +      + + + + 
ПРНК04         +          
ПРНК05             +      
ПРНК06           + +       
ПРНК07  +                 
ПРНК08    +               
ПРНК09   +                
ПРНК10            +       
ПРНА01 + +                 
ПРНА02                   
ПРНА03         +          
ПРНА04    +               
ПРНА05                 + + 
ПРНП01             +      
ПРНП02         +      + + + + 
ПРНП03 + +   + +             
ПРНП04 +                  
ПРНП05          +         

5. Матриця відповідності компонентів освітньої програми програмним результатам навчання 

5.1. Матриця відповідності обов'язкових компонентів освітньої програми програмним результатам навчання (ПРН): 



 

 

 

 

 

 

 

 ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

2.4 

ВК 

2.5 

ВК 

2.6 

ВК 

2.7 

ВК 

2.8 

ВК 

2.9 

ВК 

2.10 

ПРНК01           
ПРНК02  + + +  + + +  + 
ПРНК03  +       +  
ПРНК04  +         
ПРНК05           
ПРНК06     +      
ПРНК07           
ПРНК08           
ПРНК09         +  
ПРНК10     +      
ПРНА01           
ПРНА02  +  +     +  
ПРНА03  +  +   +  +  
ПРНА04           
ПРНА05           
ПРНА06           
ПРНП01           
ПРНП02    +   +    
ПРНП03           
ПРНП04   + +   +    
ПРНП05 +          

5.2. Матриця відповідності вибіркових компонентів освітньої програми програмним результатам навчання (ПРН) 


