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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

 Історія Національного університету «Одеська юридична академія» полягає у 

вивчення причин та передумов створення та подальшого розвитку Національного 

університету «Одеська юридична академія», його структури та зв’язків з іншими 

вищими навчальними закладами України та інших держав. Враховуючи той факт, 

що історія створює документально точні повісті про видатні події минулого, ця 

дисципліна покликана прищеплювати здобувачам вищої освіти розуміння та 

повагу до вітчизняних наукових шкіл. Дисципліна покликана сприяти формуванню 

у здобувачів широкого загальнокультурного світогляду та високої культури 

майбутнього фахівця, виховати повагу до кращих традицій вищої школи в Україні 

тощо. Також дисципліна сприяє поширенню важливих історичних знань щодо 

важливості науково-педагогічного внеску учених–засновників наукових шкіл 

Одеси. Такі знання формують світогляд людини і фахівця, що у свою чергу впливає 

і на розуміння своїх обов’язків та завдань у суспіль. У суспільному розвитку 

об’єктивна реальність – це історичні факти. Щоб висновки історії стали науковими, 

необхідно вивчати всі факти, що відносяться до даного процесу, в їх сукупності. 

Крім того, знання історії вітчизняних наукових шкіл є важливим підґрунтям для їх 

подальшого розвитку. 
Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія Національного університету 

«Одеська юридична академія» є: ознайомлення студентів з історією становлення та 

розвитку НУ «Одеська юридична академія», науково-педагогічним внеском вчених 

– засновників галузевих шкіл права в Одесі, формування у студентів широкого 

загальнокультурного світогляду та правової культури, виховання  поваги до 

кращих традицій НУ «ОЮА тощо. 
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Мова 

викладання 
Українська 

Навчальне 

навантаження Лекції, год. Практичні заняття, год. Самостійна робота, год. 
Загальна 

кількість год. 

Денна форма 10 10 40 60 

Заочна 

форма 
8 2 50 60 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі  

програмні результати навчання: 

 

ПРНК01 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПРНК03 
Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. 

ПРНК04 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПРНА02 
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПРНА03 
Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

                                                                     Результати навчання 

 Символ 

ПРН 

Після успішного завершення курсу цієї навчальної 

здобувач вищої освіти буде: 

          Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

 ПРНК01 

ПРНК04 

Розуміти загальну логіку, закономірності та 

хронологію становлення освітньої системи в 

контексті історії державотворчих процесів України 

та Європи; ознайомлений із процесом виникнення 

та розвитку історичних змін, принципів та 

методології історичної науки; вироблення 

критичного, недогматичного погляду на місце і 

роль внз у державі і в соціумі. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна 

робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

 ПРНК03 Бути здатним до групової співпраці та емпатійної 

взаємодії, спираючись на отриманий історичний 

досвід та толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові особливості, 

а також віти аналізувати поведінку людини 

залежно від рівня її освіти і сприяти недопущенню 

конфліктних ситуацій у практичній діяльності. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна 

робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 



 ПРНА02 

ПРНА03 

Пропонувати власні способи вирішення 

дослідницьких задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання.  

Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям, сприяти захисту прав 

людини. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна 

робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на ПРН модуля Л/ПЗ/СРЗ, (год., 

форма навчання)  

Тема 1. 

Предмет і завдання дисципліни 

«Історія НУ «ОЮА»,  методи 

його дослідження. Закладення 

підвалин, утворення та 

діяльність Імператорського 

університету в Одесі. 

ПРНК01;ПРНК03;ПРНК04;

ПРНА02; ПРНА03. 

2/2/8 (денна ф/н) 

2/2/10(заочна ф/н) 

 

 

 

 

Тема 2. 

Організація та діяльність 

юридичного факультету 

Одеського державного 

університету імені І.І. 

Мечникова в радянській період 

часу. 

ПРНК01;ПРНК03;ПРНК04;

ПРНА02; ПРНА03. 

2/2/8(денна ф/н) 

2/0/10(заочна ф/н) 

 

 

 

 

Тема 3. 

Створення НУ «ОЮА», його 

структура, завдання та 

перспективи розвитку. 

ПРНК01;ПРНК03;ПРНК04;

ПРНА02; ПРНА03. 

2/2/8(денна ф/н) 

2/0/10(заочна ф/н) 

 

Тема 4. 

Видатні вчені НУ «ОЮА» та 

основні напрямки їх науково-

педагогічної діяльності. 

ПРНК01;ПРНК03;ПРНК04;

ПРНА02; ПРНА03. 

2/2/8(денна ф/н) 

2/0/10(заочна ф/н) 

 

Тема 5. 

Наукові та культурні зв’язки 

НУ «Одеська юридична 

академія» з іншими ВНЗ. 

Особистий внесок академіка С. 

В. Ківалова в розвиток НУ 

«ОЮА». 

ПРНК01;ПРНК03;ПРНК04;

ПРНА02; ПРНА03. 

2/2/8(денна ф/н) 

0/0/10(заочна ф/н) 

 

 

 

 

Список 

основної 

літератури 

1. Історія Одеської школи права: навч.-метод. посіб. / М. Р. Аракелян, О. В. 

Горяга, Н. В. Єфремова, І. В. Корнієнко, Т. О. Остапенко, Л. О. Попсуєнко, Я. В 

Шевчук. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Одеса : Фенікс, 2018. – 390 с. 

2. Корнієнко І. В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є. В. 

Васьковського / І. В. Корнієнко. Автореферат Дисертації на здобуття наук. 

ступ. к. ю. н. – Одеса, 2013. – 20 с. 

3. Крізь призму пам’яті і часу: Одеський Рішельєвський ліцей у спогадах 

сучасників/ автор-упорядник О. О. Синявська. — Одеса: Бондаренко М. О., 

2017. – 300 с.  

4. Літопис Національного університету «Одеська юридична академія»: (до 165-

річчя одеської школи права і 15-річчя університету). – Одеса: Юрид. л-ра, 2012. 

– 344 с. 

5. Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (19120–1930-ті 

роки): позитивний досвід невдалого експерименту: Монографія / В. В. 



Левченко / Відп. ред. В. М. Хмарський; наук. ред. Т. М. Попова. — Одеса: ТЕС, 

2010. – 432. 

6. Національний університет «Одеська юридична академія» – шлях до успіху: 

бібліогр. покажч. / уклад.: Л. А. Таран, С. І. Єленич; МОН України, НУ ОЮА, 

наук. б-ка, наук. ред.: Ю. М. Оборотов, В. О. Туляков, М. М. Солодухіна. – 

Одесса : Юрид. л-ра, 2010. – 256 с. 

7. Одесская школа права. Введение в украинское право / С. В. Кивалов, Н. В. 

Анищук, Т. А. Остапенко и др. ; под общ. ред. С. В. Кивалова ; отв. ред. М. В. 

Афанасьева ; сост. Ю. Д. Батан ; МОН Украины, НУ ОЮА. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Одесса : Юридична література, 2016. – 504 с.  

8. Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді Наукової бібліотеки 

академії. 1997-2007: бібліогр. покажч. – Одеса: Юрид. л-ра, 2008. – 168 с. 

9. Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов.  : у 4 томах 

/ ред. В. А. Сминтина ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : 

Астропринт, 2000. 

10. 170 років – зберігаємо традиції 20 років – створюємо майбутнє : Наук. видання 

 Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [редкол.: С. В. Ківалов (голова) та ін. ; фот.: Г. 

О. Гарбузов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 558 с. 

11. Триумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія / ред.   

       кол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Юридична література,  

       2007. – 236 с. 

 

Iнформацiйнi ресурси: 

“ExLibris”– режим доступу: http://exlibris.org.ua/; 

“Літера”– режим доступу: http://litera-ua.livejournal.com/8211.html 

Портал Національної бібліотеки України ім. Вернадського 

(НБУВ)http://www.nbuv.gov.ua/l 

“Електронна бібліотека Князєва” – режим доступу: http://ebk.net.ua/index.htm 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr. 

html - каталог національних бібліотек та інформаційних центрів України. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних бібліотек країн 

світу.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних бібліотек України 

http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів  

http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 - енциклопедії та 

словники. 

http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).  

http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна).  

http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста. 

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека. 

http : //psylib.kiev.ua/ - психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння 

розвитку психічної культури. Даний ресурс містить максимально широкий спектр 

ключових текстів з психології, психогігієни, філософії, релігії, культурології та ін.   

http : //www.socd.univ.kiev.ua/ - сайт факультету соціології та психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка представляє 

наукову фахову онлайнову бібліотеку, зокрема  понад 20 повнотекстових 

електронних версій видань з психології.  

Дотримання 

вимог 

академічної 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

http://litera-ua.livejournal.com/8211.html
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доброчесності провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ "ОЮА" 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

Оцінювання 

             Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 80 

доповіді та повідомлення на практичних 

заняттях 
20 

виконання письмових індивідуальних 

завдань, рефератів, контрольних робіт 
20 

опитування на семінарських заняттях 40 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

Шкала оцінювання 

Оцінка     Бали                    Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

Вимоги викладача: 

вимоги до відвідування 

занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка 

рефератів та доповідей за темами навчальної дисципліни. 
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