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Профіль освітньо-професійної програми «Право» 

зі спеціальності 081 «Право» 

галузі знань 08 «Право» 

у сфері фахової перед вищої освіти 

 

1. Загальна характеристика 

Повна назва 

закладу фахової 

передвищої освіти  

Юридичний фаховий коледж Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

Ступінь фахової 

передвищої освіти 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр 

 

Освітня 

кваліфікація 

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з 

права 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма «Право»  

Наявність 

акредитації 

Освітня програма затверджена вперше.  

Цикл/рівень 

програми 

Рівень фахової перед вищої освіти: 5 рівень НРК 

Передумови Наявність базової середньої освіти / профільної 

середньої освіти/ професійної (професійно-технічної 

освіти) 

Мова викладання українська 

Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття 

ступеня фахової 

перед вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового 

молодшого бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (профільної середньої освіти) 

становить 120 кредитів ЄКТС (1 рік 10 місяців). 

Обсяг підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти на основі професійної (професійно-технічної) 

освіти складає 120 кредитів ЄКТС (1 рік 10 місяців). 

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової 

передвищої освіти зобов’язані одночасно виконати 

освітню програму профільної середньої освіти, 

тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня 

програма профільної середньої освіти професійного 

спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною 

програмою фахового молодшого бакалавра. 

Інтернет-адреса 

постійного 

Розміщення на офіційному сайті Національного 

університету «Одеська юридична академія» та сайті 



розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми 

Відокремленого підрозділу «Фаховий коледж 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» у відкритому доступі: http://onua.edu.ua. 

http://uk.onua.edu.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Отримання здобувачем фахової передвищої освіти теоретичних знань та 

практичних умінь і  навичок, інших компетентностей, достатніх для 

виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Право» та підготовка 

для подальшого навчання за обраною спеціальністю за початковим рівнем 

(короткий цикл) вищої освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань 08 «Право»  

Спеціальність 081 «Право» 

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 

фахового молодшого бакалавра з метою реалізації 

набутих знань та умінь в практичній діяльності та 

подальшого підвищення освітнього рівня за 

програмами підготовки здобувачів вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Фахова підготовка спрямована на оволодіння 

основами фундаментальних та практичних знань в 

галузі права. 

Ключові слова: право, юридична наука, правнича 

діяльність, судові та правоохоронні органи, нотаріат, 

адвокатура. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма присвячена 

формуванню основних компетентностей, які 

допоможуть здобути та  розвинути поглиблені 

теоретичні і практичні знання, уміння й навички за 

спеціальністю 081 «Право», які підготують фахових 

молодших бакалаврів до виконання завдань у сфері 

правозастосовної діяльності. 

- 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: формування здатності розв’язувати 



типові спеціалізовані завдання у сфері права з 

розумінням природи і змісту його основних правових 

інститутів, а також меж правового регулювання різних 

суспільних відносин.  

- Теоретичний зміст предметної області складають 

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; інформаційно-

комунікаційні технології.  

- Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

програмні продукти, що застосовуються в правовій 

діяльності. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Фахівець здатний виконувати види робіт відповідно до 

5-го рівня Національної рамки кваліфікацій, які 

потребують наявності освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 081 

Право. 

Академічні права 

випускників 

Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Освітньо-професійна програма передбачає комплексне 

використання різноманітних методів організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності фахових 

молодших бакалаврів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих 

засад особистості майбутнього фахівця  з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників освітнього 

процесу й спілкування (зокрема, 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 Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, 

самоконтроль.  

Форми контролю: заліки, диференційовані заліки, усні 

та письмові іспити, захист курсових робіт, складання 

кваліфікаційного іспиту. 

Форми навчання Лекційні  заняття  поєднується  з  практичними  та  

робочими зустрічами.  

Семінарські навчання відбувається з дискусіями та 

підготовкою доповідей разом з викладачем. 

Написання  та  захист  письмових робіт (презентації,  

реферати тощо).  

Участь у наукових гуртках, круглих столах, науково-

практичних конференціях.  

Моделювання    практичної діяльності в галузі права. 

Проходження  навчальної та виробничої практики  в  

органах державної  влади,  органах  місцевого  

самоврядування,  установ, організацій усіх форм 

власності, в судових та правоохоронних органах, 

юстиції, адвокатських об’єднаннях та інших органах.  

Застосовуються елементи дистанційного навчання. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК 01. Здатність вирішувати типові спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері правничої 

діяльності або у процесі навчання, що вимагає 

застосування правових доктрин, принципів, правових 

інститутів і норм та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль 

інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності  

(ЗК) 

ЗК 01. 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. 

ЗК 02. 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 активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 03.Уміння планувати та організовувати свою 

професійну діяльність 

ЗК 04. Знання та розуміння предмета та характеру 

професійної діяльності, природи етичних стандартів та 

здатність діяти на їх основі 

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово, володіти правничою 

термінологією 

ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземною мовою як 

усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері 

ЗК 07. Навички збору і аналізу інформації з 

національних і міжнародних джерел, використання 

сучасних інформаційних технологій та баз даних 

ЗК 08. Уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати 

ЗК 09. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, 

визнавати та виправляти власні помилки 

ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти 

добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та 

відповідальність, а також працювати у команді колег 

за фахом 

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані 

рішення, визначати інтереси та мотиви поведінки 

інших осіб, примирювати сторони з протилежними 

інтересами 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК 01 .Здатність аналізувати основні теорії права, 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві 

СК 02. Здатність до пізнання історії права та 

державних інститутів 

СК 03. Вміння визначати стандарти правничої 

професії 

СК 04. Уміння реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права 

СК 05. Уміння застосувати знання у практичній 

діяльності при моделюванні правових ситуацій 

СК 06. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти 

СК 07. Здатність аналізувати правові проблеми та 

формувати правові позиції 



СК 08. Здатність застосовувати юридичну 

аргументацію 

СК 09. Навички логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення 

СК 10. Навички 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 

СК 11. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності 

СК 12. Здатність і готовність особи аналізувати й 

оцінювати найважливіші досягнення національної 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному 

контекстах сучасного українського суспільства; 

застосовувати засоби і технології інтеркультурної 

взаємодії 

СК 13. Здатність і готовність особи використовувати 

рідну та іноземні мови у процесі інтерактивного 

спілкування, дотримуючись фонетичних, лексичних, 

граматичних, орфоепічних, семантичних, стилістичних 

норм 

СК 14. Здатність і готовність особи у різноманітних 

соціальних ситуаціях ефективно взаємодіяти з людьми 

в системі міжособистісних відносин, правильно 

визначаючи особистісні особливості й емоційний стан 

інших людей, обираючи адекватні способи 

спілкування й реалізуючи їх у процесі взаємодії 

СК 15. Здатність і готовність особи дотримуватися та 

реалізовувати сукупність встановлених державою 

правових норм, що регулюють відносини з приводу 

охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання та відтворення природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 

СК 16. Здатність і готовність особи створювати та 

оформлювати різні види документів у відповідності до 

правових, мовних та технічних норм 

документотворення та правил документообігу 

СК 17. Здатність і готовність особи реалізовувати 

систему юридичних принципів і норм, які регулюють 

відносини між державами, а також між іншими 

учасниками міжнародних 



7. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової перед вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

ПРН 1. Демонструвати базові, фундаментальні та спеціальні правові знання 

та розуміння 

ПРН 2. Використовувати теорії, принципи, методи та поняття історико-

теоретичних, галузевих та спеціальних юридичних наук в навчанні та 

професійній діяльності 

ПРН 3. Використовувати юридичні інструментарії при вирішенні правових 

проблем на підставі вивчення та аналізу стану забезпечення верховенства 

принципу захисту прав, свобод і законних інтересів людини 

ПРН 4. Оцінювати правові джерела, проводити їх доктринальне тлумачення, 

зовнішнє та внутрішнє рецензування 

ПРН 5. Використовувати у професійній діяльності нормативно-правові акти 

України та рекомендації належних правозастосовчих (законодавчих, судових, 

правоохоронних тощо) практик у галузі юридичної освіти та науки 

ПРН 6. Оприлюднювати серед фахівців і нефахівців юридичну інформацію, 

ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної діяльності 

ПРН 7. Використовувати державну та іноземну мову на професійному рівні 

ПРН 8. Нести професійну відповідальність за прийняті правові рішення, у 

тому числі у непередбачуваних умовах 

ПРН 9. Використовувати інноваційні підходи для вирішення професійних 

завдань 

ПРН 10. Навчатись з високим рівнем автономності та академічної 

доброчесності 

ПРН 11. Здійснювати аналіз змісту нормативно-правових актів та проводити 

правову експертизу 

ПРН 12. Формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, 

рекомендації 

ПРН 13. Застосовувати загальні вимоги правової норми до конкретної 

життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення 

ПРН 14. Здійснювати правову допомогу у захисті прав і законних інтересів 

громадян 

ПРН 15. Складати документи, в яких відображається або посвідчується 

інформація, що має правове значення 

ПРН 16. Ведення юридичної справи, як здійснення певного комплексу 

процесуальних юридично значущих дій, пов'язаних з вирішенням конкретної 

життєвої ситуації 

ПРН 17. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на підставі 

нормативно-правових актів України та етичних стандартів правничої 

професії 

ПРН 18. Удосконалювати методи та форми здійснення юридичної діяльності 

8. Ресурсне забезпечення  



Кадрове забезпечення 
Забезпечення викладання навчальних дисциплін 

відповідає вимогам щодо кадрового забезпечення 

визначених ліцензійними умовами. У викладанні 

обов’язкової частин освітньо-професійної 

програми беруть участь науково-педагогічні 

працівники, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності та вищу педагогічну категорію та 

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.  

 Соціально-побутова інфраструктура: 

- бібліотека, у тому числі читальний зал; 

- студентське кафе; 

- актова зала; 

- спортивний зал; 

- стадіон та спортивні майданчики; 

- медичний пункт. 

Забезпеченість  здобувачів   освіти  гуртожитком 

(мінімальний відсоток  потреби) – 70  %.  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням,  

устаткуванням,  необхідними  для  виконання 

навчальних планів. 

Виконання програм навчальних дисциплін у 

повному обсязі забезпечується матеріально-

технічним оснащенням кабінетів та аудиторій. 

Забезпечено доступність навчальних приміщень 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

Нормативне забезпечення здійснюється Законом 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», стандартами фахової передвищої освіти 

(державними, галузевими та вузівськими), іншими 

нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України та закладу освіти.  



Інформаційне забезпечення здійснюється 

навчальними книгами (підручниками, 

навчальними посібниками тощо) та електронними 

ресурсами. Методичне забезпечення реалізується 

обов’язковим супроводженням навчальної 

діяльності студентів певними методичними 

матеріалами. 

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.Наявністьдоступу до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту коледжу 

(http://uk.onua.edu.ua/) та 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 загальних підставах в межах України.  

10. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової перед вищої освіти 

http://uk.onua.edu.ua/
http://оnua.edu.uа/


Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітньо-професійної 

програми 

Моніторинг освітньої програми здійснюється 

постійно під час її реалізації. Періодичний 

перегляд освітньо-професійної програми має  

місце  кожного  разу  під  час  завершення  повного  

циклу підготовки фахових молодших бакалаврів  

за  освітньо-професійною програмою. 

Публічність інформації 

про освітньо-

професійну програму 

Розміщення на офіційному сайті Національного 

університету «Одеська юридична академія» та 

сайті Відокремленого підрозділу «Фаховий коледж 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» у відкритому доступі: http://onua.edu.ua. 

http://uk.onua.edu.ua/ 

Академічна 

доброчесність 

Реалізація навчального процесу з урахуванням 

чинного законодавства, щодо питання академічної 

доброчесності у сфері освіти: ст. 42 «Академічна 

доброчесність» Закону України «Про освіту». 

Дотримання академічної доброчесності 

передбачає: самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання, посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей. 

10. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

Повна назва 

професійного 

стандарту 

Офіційно затвердженого професійного стандарту 

немає. 

 
11. Атестація здобувачів фахової перед вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної 

програми «Право» спеціальності 081 «Право» 

проводиться у формі кваліфікаційного іспиту із 

дисциплін «Загальна теорія права та держави», 

«Цивільне та сімейне право», «Кримінальне 

право». 

Вимоги до  

кваліфікаційного 

іспиту 

Кваліфікаційний іспит має передбачати 

оцінювання результатів навчання, визначених цим 

стандартом та відповідною освітньо-професійною 

програмою. Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. Атестація завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації 

«Фаховий молодший бакалавр» 081 «Право». 

 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

 

Код н/д Компоненти освітньо-

професійної програми 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

1.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ДЗК 1.1.1. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

2,0 Іспит 

ДЗК 1.1.2. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4,0 Залік 

Іспит 

ДЗК 1.1.3. Латинська мова 1,0 Залік 

ДЗК 1.1.4. Філософія 2,0 Іспит 

ДЗК 1.1.5. Соціально-політичні 

процеси 

1,0 Іспит 

ДЗК 1.1.6. Історія української 

культури 

2,0 Іспит 

ДЗК 1.1.7. Логіка 2,0 Залік 

ДЗК 1.1.8. Професійна етика та 

академічна доброчесність  

3,0 Залік 

ДЗК 1.1.9 Фізична культура 3,5 Залік 

ДЗК 

1.1.10 

Українська мова 3 Залік 

ДЗК 

1.1.11 

Математика 4,5 Залік 

ДЗК 

1.1.12 

Іноземна мова 4,5 Залік 

ДЗК 

1.1.13 

Вступ до юридичної 

спеціальності 

1 Залік 

ДЗК 

1.1.14 

Історія України 4,5 Залік 

ДЗК 

1.1.15 

Основи римського 

приватного права 

2 Іспит 

ДЗК 

1.1.16 

Історія держави і права 

України 

4 Залік 

Іспит 

ДЗК 

1.1.17 

Історія держави і права 

зарубіжних країн 

3 Іспит 

ДЗК 

1.1.18 

Логіка 2 Залік 



ДЗК 

1.1.19 

Історія Одеської шкли 

права 

1 Залік 

ДЗК 

1.1.20 

Економіка 1 Іспит 

ДЗК 

1.1.21 

Релігієзнавство 1 Залік 

ДЗК 

1.1.22 

Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист 

1 Залік 

ДЗК 

1.1.23 

Основи комп’ютерної 

техніки 

2,5 Залік 

Всього 53,5  

1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ДСК 1.2.1. Загальна теорія права та 

держави 

4,0 Залік 

Іспит 

ДСК1.2.2. Судові та правоохоронні 

органи України 

3,0 Іспит 

ДСК 1.2.3. 
Адміністративне право 

3,0 Залік 

Іспит 

ДСК 1.2.4. Конституційне право 3,0 Іспит 

ДСК 1.2.5. 

Цивільне та сімейне право 

4,0 Залік 

Іспит 

ДСК 1.2.6. Кримінальне право 4,0 Залік 

Іспит 

ДСК 1.2.7. Кримінальний процес  4,0 Іспит 

ДСК 1.2.8. Цивільний процес 4,0 Іспит 

1.3. Практична підготовка 

ПП 1.3.1. Навчальна практика 3,0 Залік 

ПП 1.3.2. Виробнича практика 4,5 Залік 

Всього 36,5  

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів 

90,0  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Дисципліни самостійного вибору закладу освіти  

СВЗО 

2.1.1  

Адвокатура України / 

Прокуратура України  

3,0 

Залік 

СВЗО 

2.1.2. 

Криміналістка / 

Кримінологія 

3,0 Залік 

СВЗО 

2.1.3. 

Міжнародне право / Історія 

міжнародного права 3,0 

Іспит 

СВЗО 

2.1.4.  

Конституційне право 

зарубіжних країн / 

Конституційне гуманітарне 

право 

3,0 Іспит 



СВЗО 

2.1.5.  

Трудове право / Охорона 

праці  

3,0 Іспит 

СВЗО 

2.1.6. 

Юридична психологія / 

Ораторське мистецтво 

3,0 Залік 

Всього  18  

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

ДВВС. 

2.2.1. 

Інформаційні технології в 

юридичній діяльності / 

Кібербезпека 3,0 

Залік 

2.2.2. Право соціального 

забезпечення /Охорона 

сім’ї та дитинства 3,0 

Залік 

ДВВС. 

2.2.3. 

Цивільно-правовий захист 

немайнових прав фізичних 

осіб / Цивільно-правове 

регулювання договорів в 

підприємницькій 

діяльності 

3,0 Залік 

ДВВС. 

2.2.4. 

Правове регулювання, 

створення та 

функціонування 

юридичних осіб / 

Організація роботи 

юридичної фірми 3,0 

Залік 

Всього 12  

Загальний обсяг вибіркових 

компонентів 

30 

 

 

Загальний обсяг компонент 

освітньо-професійної програми 

«Право» 

120  

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і 

відображається в робочих навчальних планах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Структурно-логічна схема 

освітньо-професійної програми «Право» 

 

Код н/д Назва дисципліни Кількість 

кредитів 

Семестр 

1 2 3 4 

Підготовка за ОПП  

1.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ДЗК 1.1.1. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

2,0 4 

ДЗК 1.1.2. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4,0 4,5,6 

ДЗК 1.1.3. Латинська мова 1,0 4 

ДЗК 1.1.4. Філософія 2,0 4 

ДЗК 1.1.5. Соціально-політичні 

процеси 

1,0 3 

ДЗК 1.1.6. Історія української 

культури 

2,0 4 

ДЗК 1.1.7. Логіка 2,0 5 

ДЗК 1.1.8. Професійна етика та 

академічна доброчесність  

3,0 3 

ДЗК 

1.1.10 

Фізична культура 3,5 3,4 

ДЗК 

1.1.11 

Українська мова 3 3,4 

ДЗК 

1.1.12 

Математика 4,5 3,4 

ДЗК 

1.1.13 

Іноземна мова 4,5 3,4 

ДЗК 

1.1.14 

Вступ до юридичної 

спеціальності 

1 3 

ДЗК 

1.1.15 

Історія України 4,5 3,4 

ДЗК 

1.1.16 

Основи римського 

приватного права 

2 3 

ДЗК 

1.1.17 

Історія держави і права 

України 

4 3,4 

ДЗК 

1.1.18 

Історія держави і права 

зарубіжних країн 

3 3,4 



ДЗК 

1.1.19 

Логіка 2 5 

ДЗК 

1.1.20 

Історія Одеської школи 

права 

1 3 

ДЗК 

1.1.21 

Економіка 1 3 

ДЗК 

1.1.22 

Релігієзнавство 1 4 

ДЗК 

1.1.23 

Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист 

1 1 

ДЗК 

1.1.24 

Основи комп’ютерної 

техніки 

2,5 3 

Всього 53,5  

1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ДСК 1.2.1. Загальна теорія права та 

держави 

4,0 3,4 

ДСК1.2.2. Судові та правоохоронні 

органи України 

3,0 5 

ДСК 1.2.3. Адміністративне право 3,0 5,6 

ДСК 1.2.4. Конституційне право 3,0 5 

ДСК 1.2.5. Цивільне та сімейне право 4,0 5,6 

ДСК 1.2.6. Кримінальне право 4,0 5,6 

ДСК 1.2.7. Кримінальний процес  4,0 6 

ДСК 1.2.8. Цивільний процес 4,0 6 

1.3. Практична підготовка 

ПП 1.3.1. Навчальна практика 3,0 3 

ПП 1.3.2. Виробнича практика 4,5 5 

Всього 36,5  

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів 

90,0  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Дисципліни самостійного вибору закладу освіти  

СВЗО 

2.1.1  

Адвокатура України / 

Прокуратура України  

3,0 

6 

СВЗО 

2.1.2. 

Криміналістка / 

Кримінологія 

3,0 6 

СВЗО 

2.1.3. 

Міжнародне право / Історія 

міжнародного права 3,0 

5 

СВЗО 

2.1.4.  

Конституційне право 

зарубіжних країн / 

Конституційне гуманітарне 

право 

3,0 5 



СВЗО 

2.1.5.  

Трудове право / Право 

соціального забезпечення 

3,0 5 

СВЗО 

2.1.6. 

Юридична психологія / 

Ораторське мистецтво 

3,0 5 

Всього  18  

1.2. Дисципліни вільного вибору студента 

ДВВС. 

2.2.1. 

Інформаційні технології в 

юридичній діяльності / 

Кібербезпека 3,0 

5 

2.2.2. Право соціального 

забезпечення /Охорона 

сім’ї та дитинства 3,0 

5 

ДВВС. 

2.2.3. 

Цивільно-правовий захист 

немайнових прав фізичних 

осіб / Цивільно-правове 

регулювання договорів в 

підприємницькій 

діяльності 

3,0 6 

ДВВС. 

2.2.4. 

Правове регулювання, 

створення та 

функціонування 

юридичних осіб / 

Організація роботи 

юридичної фірми 3,0 

4 

Всього 12  

Загальний обсяг вибіркових 

компонентів 

30 

 

 

Загальний обсяг компонент 

освітньо-професійної програми 

«Право» 

120  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


