
Профіль освітньої-професійної програми «Право» 

 

1  Загальна інформація 

1.1 Повна назва закладу 

вищої освіти  

та  

структурного 

підрозділу 

Національний університет «Одеська морська 

академія» 

Факультет морського права та менеджменту 

Національного університету «Одеська 

морська академія» 

1.2 Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Бакалавр права 

1.3 Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Право» 

1.4 Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Одиничний 

1.5 Наявність акредитації Наявна 

1.6 Рівень/цикл Перший рівень вищої освіти  

6 рівень за Національною рамкою 

кваліфікацій  

Перший цикл вищої освіти за Рамкою 

кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти (бакалаврський) 

1.7 Передумови Навчання за освітньою програмою можуть 

розпочати особи, які здобули повну загальну  

середню  освіту. 

1.8 Мова(и) викладання Українська мова 

1.9 Термін дії освітньої 

програми 

Постійно діюча до оновлення. 

1.10 Інтернет-адреса 

постійного опису 

освітньої програми 

http://www.onma.edu.ua/osvitni-programi 

 

2 Мета програми 

 Набуття здобувачами вищої освіти фундаментальних і спеціальних 

сучасних знань у галузі права,  розумінь, умінь та інших 

компетентностей, необхідних для професійної діяльності у  правничій 

сфері на посадах, кваліфікаційними вимогами до яких є наявність 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  підготовка здобувачів 

вищої освіти до подальшого навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти.  

3 Характеристика освітньої програми 

3.1 Предметна область Об’єкт вивчення та діяльності: 

http://www.onma.edu.ua/osvitni-programi


право як соціальне явище. Вивчення права та 

його джерел ґрунтується на правових 

доктринах, цінностях і принципах, в основу 

яких покладено права та основоположні 

свободи людини. 

Стислий опис теоретичного змісту 

предметної області  

Теоретичний зміст предметної області ОПП 

складають знання про:  

- правила поведінки індивідів і 

соціальних груп в суспільстві;  

- природу права, його динаміку, 

творення, тлумачення та застосування;  

- принципи права та методи правового 

регулювання; 

- доктринальне та нормативне 

наповнення фундаментальних (базових) 

галузей права та інститутів права; 

- доктрину, напрями та практику 

сучасного морського права безпосередньо та 

у взаємодії з іншими галузями права. 

3.2 Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

3.3 Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізація 

ОПП фокусується на формуванні у здобувачів 

компетентностей та знань з фундаментальних 

(базових) галузей права та морського права, 

необхідних для професійної реалізації їх 

випускниками у практичній діяльності як в 

сфері загальної юстиції на національному та 

міжнародному рівнях, так і в сфері 

використання Світового океану.  
3.4 Особливості та 

відмінності 

Особливість ОПП полягає у поєднанні 

викладання традиційних для правників 

освітніх компонентів (у тому числі 

виробничої практики) з послідовною 

інтеграцією з освітніми компонентами сфери 

морського права.  

До особливостей ОПП також належить 

поглиблене вивчення англійської мови 

протягом всього терміну навчання з 

поступовим переходом від загального курсу 

до професійно-орієнтованого (сфери 

правничої діяльності та тезаурусу 

міжнародного морського права). 



Ці особливості ОПП дають випускникам 

переваги у реалізації результатів навчання не 

лише у межах загальної юстиції та 

національного права, а й в усіх напрямах 

правового супроводу діяльності в сфері 

використання Світового океану як на 

національному, так і на міжнародному рівні. 

4 Працевлаштування та подальше навчання 

4.1 Працевлаштування Посади, які може займати бакалавр права, 

визначаються чинним законодавством 

України та окремими Посадовими 

інструкціями, затвердженими у 

встановленому порядку.  

Згідно з чинним законодавством України 

випускники освітньо-професійної 

програми - бакалаври права можуть 

працювати на посадах: категорії «В» на 

державній службі, службі в органах місцевого 

самоврядування; на посадах секретаря 

судового засідання місцевого загального 

суду, судового розпорядника та старшого 

судового розпорядника апарату місцевого 

загального суду, секретаря та старшого 

секретаря місцевого загального суду, 

секретаря господарського суду та секретаря 

судового засідання господарського суду,  

судового розпорядника та інш.; фахівців у 

державних та комунальних підприємствах, 

установах чи організаціях; юрисконсультів 

юридичної служби на підприємствах 

державної, комунальної та недержавної 

форми власності; помічника нотаріуса, 

консультанта державної нотаріальної 

контори, консультанта державного 

нотаріального архіву; в органах Національної 

поліції України. 

Особливість обізнаності випускників 

освітньо-професійної програми у 

функціонуванні права у сфері 

морегосподарського комплексу та морського 

права, а також високий рівень підготовки з 

іноземної мови дають можливість 

працевлаштування за правничим фахом у 

міжнародних та національних компаніях, 



діяльність яких спрямована на використання 

Світового океану.   

4.2 Подальше навчання Випускники освітньо-професійної програми 

можуть продовжити навчання за  освітніми 

програмами другого (магістерського) рівня 

вищої освіти у галузі знань 08 Право, а також 

за іншими магістерськими програмами, 

доступ до яких для бакалавра права не 

заперечується чинним законодавством та 

умовами вступу. 

5 Викладання та оцінювання 

5.1 Основні форми та 

методи викладання та 

навчання 

До основних форм освітнього процесу 

відносять: навчальні заняття, самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні 

заходи.  

Навчальні заняття складаються з лекцій, 

практичних занять, консультацій. Тривалість 

навчальних занять – дві академічні години.  

Самостійна робота регламентується планом 

освітнього процесу та забезпечується 

системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни. Самостійна робота 

здійснюється здобувачами в бібліотеках, 

аудиторіях, лабораторіях Університету, а 

також за місцем проживання. Індивідуальні 

завдання (реферати, аналітичні огляди, 

курсові роботи, проекти тощо) входять в 

обсяг самостійної роботи. 

Практична підготовка здійснюється під час 

проходження виробничої практики та / або 

під час консультацій в Юридичній клініці 

«Lex in mare» Національного університету 

«Одеська морська академія». 

Контрольні заходи включають заходи 

поточного та семестрового контролю. Заходи 

поточного контролю включають перевірку 

засвоювання знань та умінь здобувачів вищої 

освіти протягом семестру і здійснюються під 

час практичних занять. Заходи семестрового 

контролю – семестрові заліки та екзамени з 

певної навчальної дисципліни проводяться 

згідно навчального плану в межах графіку 

семестрового контролю. 



5.2 Поєднання навчання та 

дослідження 

Поєднання навчання і наукових досліджень 

здійснюється здобувачами через проведення 

оглядів результатів сучасних досліджень для 

проведення аналізу об’єкта дослідження та 

обґрунтування правових позицій та/або 

організаційно-правових рішень при 

виконанні курсових робіт та проектів.  

Результати наукових досліджень здобувачів 

вищої освіти можуть бути представлені на 

всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт. Здобувачі, також, за 

їхньою ініціативою залучаються до участі у 

наукових дослідженнях за тематикою 

кафедральних науково-дослідних робіт, а 

також до проектів за ініціативою органів 

студентського самоврядування.  

Результати наукових досліджень здобувачів 

вищої освіти можуть бути представлені у 

звітах з науково-дослідних робіт, на наукових 

та/або науково-практичних конференціях та у 

наукових статтях у фахових виданнях. 

5.3 Форми оцінювання Застосовуються такі форми оцінювання: 

З навчальних дисциплін - залік, екзамен; 

з виробничої практики - захист звіту. 

Форми оцінювання з окремих освітніх 

компонентів ОПП визначаються у 

навчальному плані та відображуються в 

робочих програмах навчальних дисциплін та 

програмі виробничої практики. 

5.4 Форма атестації Атестація здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

провадиться екзаменаційною комісією із 

зазначеної спеціальності після виконання 

здобувачами індивідуального навчального 

плану у повному обсязі. Атестація 

здійснюється у формі комплексного 

атестаційного екзамену.  

На атестаційний екзамен виносяться питання 

з таких галузей права: конституційне право; 

цивільне право; кримінальне право; морське 

право. 

Атестаційний екзамен передбачає 

оцінювання рівня досягнення здобувачів 

програмних результатів навчання.  

Атестаційний екзамен проводиться в усній 

формі. 



6  Компетентності 

6.1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і 

правових інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

6.2 Загальні 

компетентності 

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. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

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, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність 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 права, 

його місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 



ЗК15. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

6.3 Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ 

теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи 

формування правових та державних 

інститутів 

СК3. Повага до честі і гідності людини як 

найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи 

СК4. Знання і розуміння міжнародних 

стандартів прав людини, положень Конвенції 

про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду 

з прав людини 

СК5. Здатність застосовувати знання засад і 

змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного 

права. 

СК6. Знання і розуміння основ права 

Європейського Союзу 

СК7. Здатність застосовувати знання 

завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне 

право 

СК8. Знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права 

СК9. Знання і розуміння основ правового 

регулювання обігу публічних грошових 

коштів. 

СК10. Знання і розуміння соціальної 

природи трудових відносин та їх правового 

регулювання 

СК11. Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти 

СК12. Здатність аналізувати правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції 



СК13. Здатність до критичного та 

системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній 

діяльності 

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 проектів актів правозастосування 

СК16. Здатність до логічного, 

критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

 Програмні результати навчання 

7.1 Соціально-

гуманітарна 

ерудованість: 

РН1.  Визначати переконливість аргументів у 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

РН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми 

РН5. Давати короткий висновок щодо 

окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему. 

7.2 Дослідницькі навички: РН7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали 

за визначеними джерелами 

РН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій 

 

7.3 Комунікація:  РН10. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію 



РН11. Володіти базовими навичками 

риторики 

РН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло 

РН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту 

 

7.4 Професійна 

самоорганізація та 

використання 

інформаційних 

технологій 

РН14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності 

РН15. Вільно використовувати для 

професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

РН16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний 

внесок у виконання завдань групи. 

7.5 Праворозуміння: РН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної 

правової системи 

РН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Правозастосування: 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1 Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності та 

достатній рівень наукової і професійної 



активності відповідно до чинних Ліцензійних 

вимог провадження освітньої діяльності в 

сфері вищої освіти.  

Частка науково-педагогічних працівників, які 

мають науковий ступінь та/або вчене звання, 

становить понад 60 відсотків. 

Частка науково-педагогічних працівників, які 

мають науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора, становить понад 20 

відсотків. 

8.2 Матеріально-технічне 

забезпечення 

Для реалізації ОПП використовуються 

приміщення для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів, у тому числі: 

-  аудиторний фонд включає мультимедійні / 

інтерактивні та комп’ютерні класи основного 

корпусу розташування Факультету морського 

права та менеджменту Національного 

університету «Одеська морська академія» за 

адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, корпус 

1; 

- аудиторний фонд інших корпусів, де 

проводяться заняття за окремими освітніми 

компонентами ОПП; 

- основна бібліотека Національного 

університету «Одеська морська академія» з 

читальними залами; 

-  конференц-зали та велика актова зала; 

- приміщення для занять та другий корпус 

бібліотеки на території студмістечка 

«Екіпаж»; 

- спортивний комплекс Національного 

університету «Одеська морська академія». 

Приміщення навчальних корпусів та 

гуртожитку забезпечені доступом до 

Інтернет, у тому числі - точками 

розповсюдження Wi-Fi. 

Комп’ютерна техніка, яка використовується в 

Національному університеті «Одеська 

морська академія», забезпечена 

ліцензованими версіями програмного 

забезпечення (зокрема, Microsoft 

Office: «Power Point», «Access», «Project», 

«Visio», «Excel», «Word» та інших). 



8.3 Навчально-методичне 

та інформаційне  

забезпечення 

Навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення ОПП формують джерела з 

бібліотечного та електронного фонду: 

-   підручники, навчальні посібники, 

хрестоматії,  добірки нормативних актів, 

монографії, деталізований перелік яких 

міститься у силабусах та робочих програмах 

навчальних дисциплін; 

 - фахові періодичні видання та науково-

популярні видання; 

- навчально-методичні матеріали з освітніх 

компонентів ОПП розміщені в системі 

дистанційного доступу електронного ресурсу 

Національного університету «Одеська 

морська академія». 

9 Академічна мобільність 

 Національна академічна (кредитна)  мобільність  є можливою на 

основі угод з іншими закладами вищої освіти України.  

Міжнародна академічна (кредитна) мобільність здійснюється на 

основі угод про академічну мобільність з закладами вищої освіти 

інших країн.  

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Іноземні громадяни 

навчаються на загальних умовах із дотриманням чинного 

законодавства щодо перебування іноземних громадян в Україні.  

Визнання результатів попереднього навчання здійснюється 

відповідно до Порядку визнання результатів навчання НУ «ОМА». 

  

 


