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€кладов| осв1тньо-профес|йно| прощами

1. 3агальна 1нфоршпац1я про осв1тн[о програму

1.1. !1овна нш3ва зшло,ош0у вшщо[ осв1упш упа сп'рук!пурно?о п!ёроз0йу
Ёац|онал ьний ун|верситет < Фдеська морська академ|я>>

Ёавчально - н ауков ий тнститут мор ського пр ава та м енед)кменту

1.2. Р!вень/цикл осв!тньо| програми в1дпов!дно до Ёац1онально[
рамки квал1ф!кац!й та Рамки квал!ф!кац|й €вропейського простору
вищо| осв!ти

7 р|вень Ёац1онально| рамки квал!ф1кац|й

фугий цикл Рамки квал|ф1кац|й €вропейського простору вищо| осв1ти

1.3. оф!ц1йна назва осв|тньо'[ програми
осв|тньо-профес1йна прощама п|дготовки маг|стра <<йорське право)

та оф!ц1йна тривал!сть осв1тньо| програми
Фдининний
Фбсяг навч€ш{ьного наванта)кенн'т за прощамо}о 90 кредит|в €1(1€

?ривал|сть проща 1рок 4 м|сяця

1.6. 11ередумови
Ёавчання за програмо}о мо)куть розпочати особи, як| здобули осв|тн|й

ступ1нь 6акалавра

1.7. }1ова викладання
)/кра|нська

2. {!л1 осв!тньо[ програми
Формуванн'{ здатност| розв'язувати складн| спец|ал|зован| завдання та

практичн| проблеми у сфер| права, зокрема' морського права. Формування
здатност| до розв'язання складних спец|ал|зованих проблем та продукування
нових 1дей у галуз| т|рава, зокрема' морського права. Формуванн'{ знань'

ум|нь та навичок нормотворення, |нтерпретац|| та застосування норм 1

принцип|в морського права.

(д-| 
- 

[{рограма)

\.4. |!овна назва квал1ф!кац1|, яка присво[о€ться випускникам
ступ|нь вищо| оов|ти Р1аг|сщ
спец1альн!сть 081 |1раво
спец|ал|зац|я 1!1орське право

1.5. 1ип диплоп{у, обсягнавчального наванта)[{ення



3. 3агальна характеристика осв!тньо'[ програми

1. 1. |1реётпеупна обласупь
Фб'скпо вшвчення: право як соц|альне явище та особливост| його

застосування, що грунт}тотьояна правових ц|нностях та принципах' в основ|
яких покладен| лтодська г|дн|сть та верховенство права.

ц'л! ншвчшння.' набуття здатност| розв'язуват'| складн| задан| та
проблеми у сфер| правотворност| | шравозастосування' зокрема в морськ|й
галуз|.

7еорегпшчншй зло!суп преё;шегпно[ обласуп1 склада€ формування
поглиблених знань про: основи правом|рно| повед|нки |ндив|д|в | соц|альних
груг1; творенн'1 права, його тлумачен|1я 1а застооування; правов| ц!нност1,
принципи, а тако)к природу | зм|ст правових |нститут|в, етичн| стандарти
правни}{о| профес||.

1!1етоди, методики та технолог1|: заг€!^пьнонауков| 1 спец|альн| методи
п|знання правових процес|в та в|дносин; методики г{равово| оц|нки повед|нки
ни д|яльност| |ндив|д|в | соц|альних груп, |дентиф|кац|| правово| проблеми та
| вир|ш:ення на основ| принцип|в та норм права; |нформац|йно-котшун|кативн|
технолог||.

1нструъленти та обладнання: сучасне |нформаш|йно-комун|кац|йне
обладнання, |нформац|йн1 ресурси та прощамн1 продукти, що
застосову}оться у сфер1 права для виконання складних профес|йних
правничих 3авдань.

3.2. Фр1снтац!я осв|тньо[ програми
[{рикладна, ор|ентована на здобуття поглиблених теорети1{них 3нань,

практичних ум|нь 1 навичок та |нтших компетентностей у сфер1 права.

3.3. 0сновний фокус осв!тньо! програми та спец!ал!зац!|
Акцент на формуванн'1 знань' ум|нь та навичок комплексно? оц]нки

правово| ситуац||, обгрунтоване прийняття правових р1тпень та виб|р метод|в
| форм правового захисту |нтерес|в ф|зинних та \оридичних ос!б, торидияний
супров|д д|яльност| та представництво'суб'ект|в господар}ованн'1, зокрема'
морегосподарського комплексу 9кра|ни.

3.4. 0собливост1 та в!дм!нност1
|1рощама опрямо вана на п|дготовку висококвал|ф|ков аних }орист|в, як|

спец|ал|зу}оться у сфер1 морського права.
Ёавчання за прощамо}о передбанае обов'язкове ста)кування здобувач|в

вищо] осв|ти т1а п|дприемствах, установах, орган|зац1ях, профес|йна

дйльн|сть яких повн|стто або частково пов'язан| з морсько1о галузз}о.



4. 3м1ст осв!ти

4.1. !1ерел|к ко"||'пеупенупносупей
пр о ?р ал'н 1 р езул ь пош/п ш н а в ч ання
1нтещальна компетентн|сть

вшпускншк(' [пш оч'|<увшн1

к01 3датн|сть розв'язувати задач! досл1дницького та|або
|нновац|йного характеру у сфер1 права.

3агальн| компетентност|.
зк1. 3датн|сть до абстрактного мисленн'{ , анал\зу та синтезу .

31{2. 3датн|сть проводити досл|дя<ення на в|дпов|дному р|вн!.
3к3. 3датн|сть до по1шуку, оброблення та анал|зу |нформац1| з р|зних

джерел.
зк4. 3датн|сть до адаптац|? та д|| в нов|й ситуац||.

усно' так 1 письмово.
зк6. 3датн|сть генерувати нов| |де? (креативн|сть).
зк7. 3датн1сть приймати обгрунтован| р|тшення.

зк5. 3датн|сть сп|лкуватися |ноземно1о мово}о у профестйнуй сфер| як

3к8. 3датн|сть сп|лкуватися з прсдставниками |нтших профес|йних фуп
р1зного р|вня (з експертами з |нтших галузей знань/вид|в економ|чно|
д1яльност|).

зк9. 3датн|сть прац}овати в м|>кнародному контекст|.
зк10. 3датн|сть розробляти проекти та управлятиним?|.

€пец|альн1 фахов| компетентност1
ск 1. 3датн|сть заотосовувати принципи верховенства права для

розв'язанн'{ складних задаи | проблем' у тому нисл|, у оитуац|ях правово?
невизначеност{.

ск2. 3датн|сть анал|зувати та оц|нтовати вплив правово| оистеми
€вропейського €отозу на правову систему }кра!ни.

ск3. 3датн1сть анал|зувати та оц|н}овати вплив 1{онвенц|| про захист
прав л}одини та основополоя{них свобод, а такоя{ практики €вропейського
суду з прав л1одини на розвиток правоЁо| системи та правозастосування в
9кра|н!.

ск4. 3датн1сть оц|нтовати взаемод|то м}кнародного права та
м|х<народних правових систем з правово}о системото !кра!ни.

ск5. 3датн|сть використовувати суласн! правов| доктрини та принципи

у правотворност| та в процес| застосування |нотитут|в публ1нного 1

приватного права' а такох{ крим1ны1ьно1 }остиц11.

ск6. 3датн|сть обгрунтовувати та мотивувати правов1 р1штення, давати
розгорнуту }оридичну аргументац|то.

ск7. 3датн|сть застосовувати знання та розум1ння основних засад
(принцип{в) та процедур судочинотва в }кра|н|.

ск8. 3датн|сть застосовувати мед|ац1то та 1нтп| правов| |нструменти
€!.льтернативного позасудового ро3гляду та вир!тпення правових спор|р.



ск9. 3датн|сть 3астосовувати м|я<дисципл1нарний п|дх|д в оц1нц|
правових явищ та правозастосовн|й д1яльност|.

ск10. 3датн|сть ).хвш1товати р|тпення у ситуац|ях, !{Ф вимага1оть
сиотемного, лог|нного та функц1онального тлумачення норм т|рава, а такох{

розум|ння особливостей практики ]х застосування.
ск11. 3датн|сть критично оц|н}овати ефективн|сть представництва |

захисту г|рав' свобод та |нтерес|в кл1ент|в.
ск12. 3датн|сть до саморозвитку, навчання впр0дов)к )ку1ття) розвитку

та утвердження етичних стандарт|в правничо| д|яльност|, стандарт1в
профес|йно? незале>кност1 та в|дпов|дальност1 правника.

ск13. 3датн|сть доносити до фах1вц|в | нефах|вц|в у сфер1 права
|нформац|то, |де|, зм|ст проблем та характер оптимапьних р1тшень 3 на[1е)!(но}о

аргументац|ето.
ск14. 3датн|сть самост|йно готувати проекти нормативно-правових

акт|в, обгрунтовувати сусп|льну обумовлен1сть |х прийняття, прогнозуват2|

ре3ультати ]х впливу на в|дпов|дн| сусп|льн| в1дносини'
ск15. 3датн1сть самост|йно готувати проекти акт|в правозастосування'

врахову1очи вимоги щодо |х законност1, общунтованост| та вмотивованост|.
ск 16. 3датн|сть зд|йснтовати торидинний супров|д дйльност| та

представництво суб'ект|в господар1овання у рамках морегосподарського
ко}у{плексу }кра!ни

ск 17. 3датн|сть надавати правничу допомоц морякам 1

прац1вникам п1дприемств' установ та орган|зац|й морегосподарського
комплексу 9кра|ни

ск 18. 3датн|сть захищати права та законн| |нтереси суб'ект|в
м|экнародного приватного морського права в|дпов1дно до процесуальних
вимог р|зних торисдикц|й

ск 19. 3датн|сть виявляти пол|тиин|, безпеков|, сусп|льн|, економ|чн|
та |нтп| ризики у д|яльност| суб'ект1в господар}овання у рамках
морегосподарського комплексу }кра|ни та застосовувати }оридичн1 методи
для ]х подолання.

ск 20. 3датн|сть до застосування }орисдикц|йних та €}льтернативних
способ1в вир|тпення |оридичних конфл|кт|в та спор|в у сфер| користування
ресурсами €в|тового океану та торговельного мореплавства

Результати навчання
пРн 1. Фц|нтовати природу та характер сусп|льних процес|в | явищ, |

виявляти розум|ння ме}к та механ|зм|в !х правового рецл1ованн'1.
пРн 2. €п|вв|дносити сучасну систему цив|л|зац|йних ц1нностей з

г[равовими ц|нностями, принципами та профес|йними етичними стандартами.
пРн 3. [{роводити зб!р, |нтегрований анал|з та узагапьнення матер|ал|в

з р|зних д)керел' вкл}оча}очи наукову та профес|йну л1тературу, 6ази даних'
цифров1, отатистинн|, тестов| та |нтп|, та перев1ряти |х на достов|рн|сть,
використову]!очи суиасн1 методи досл|дх<ення для вир1тпення теоретиг{них та
практичних задач з }ориспруденц||, зокрема морського права;



пРн 4. 3д|йсн}овати презентац|то свого досл|дкенн'1 з правово! теми,
застосову!очи пер1шодх{ерела та лрийоми правово| |нтерпретац|| складних
комплексних проблем, що постатоть з цього досл|дт<ення, арцментувати
висновки.

пРн 5. Б|льно сп|лкуватися правничо}о |ноземното мовото усно |

письмово.
пРн 6. Фбгрунтовано формултовати сво}о шравову позиц|то, вм|ти

опонувати, оц1н}овати докази та наводити перекон'|ив1 аргументи.
пРн 7. !искутувати з| складних правових проблем' пропонувати ;

обгрунтовувати вар|анти |х розв'язання.
пРн 8. Фц|нтовати достов1рн|сть |нформац|| та над|йн|сть д)керел'

ефективно опрацьовувати та використовувати |нформац|то для проведення
наукових досл|дх<ень та практично? д|яльност|.

пРн 9. [енерувати нов| |де| та використовувати сг1асн| технолог|| у
наданн! правничих послуг.

пРн 10. Анал|зувати взаемод|то м|я<народного права та м|;кнародно-
г[равових систем з правово}о оистемо}о }кра|ни на основ| усв|домленн'т
основних сучасних правових докщин' ц|нностей та принцип1в

функц|онування права.
пРн 11. Бикористовувати передов| знання | методики у процес|

правотворення та правозастосування |нститут|в публ1нного та приватного
права | крим|нально| тостиц||.

пРн 12. |{роводити пор|вняльно-правовий анал|з окремих 1нститут|в
права р|зних правових систем' врахову}очи за необх|дност1 взаемозв'язок
правово| системи !кра!ни з правовими системами Ради €вропи та
€вропейського €отозу.

пРн 13. Анал1зувати та оц1нтовати практику застосування окремих
правових |нститут|в.

пРн |4. Фбгрунтовувати правову позиц|то на р!зних стад|ях
правозастосування.

пРн 15. йати практичн| навички розв'язання проблем, пов'язаних з

реал|зац|с}о процесуальних функц1й суб' скт|в правозастосуванн'1.
пРн 16. Брати продуктивну у{асть у розробц1 проект|в нормативно-

г{равових акт|в, .обгрунтовувати сусп|льну обумовлен|сть ]х прийняття,
прогнозувати результати |х впливу на в|дпов|дн| сусп1льн! в|дносини.

пРн 17. 1нтещувати необх|дн| знання та розв'язувати складн| задач|
правозастосуванн я у ртзних сферах проф ес|йно| д|яльност|.

пРн 18. 1(омун|кувати в сусп|льств1 за допомого}о сучасних технолог|й
та| або п|д час особистих зустр|ней задля особистого, профес|йного

розвитку, набуття необх|дних навичок.
пРн \9. Бм|ти використовувати практичн| навички щодо

}орисдикц|йних та альтернативних способ|в вир|тшення торидичних
конфл|кт|в та спор|в у сфер1 користування ресурсами €в|тового океа}у та
морського дна' торговельного мореплавства' д|яльност| морегосподарського
комплексу.



пРн 20. |1адавати правничу допомогу' послуги з захисту прав та
законних |нтерес1в морякам | прац1вникам п|дприемств, установ та
орган|зац|й морегосподарського комплексу !кра!ни та |нтпим суб'ектам
морсько| галуз|.

4.2. 1!|етоди демонстрац1! компетентностей (результат!в
навчання) та критер1! оц|нповання

.{осягнення прощамних результат1в навчання за ко}(но}о навч€ш1ьно}о

дисципл|ното п|дтверАх{уеться ог!ануванням навчапьного матер!алу та

демонстрац1ето набутих компетентностей р|зними методами та формами п1д

час поточного оц!нтовання, екзамен|в, зал|к|в, 3ахисту |ндив|дуальних роб|т.
йетоди та форми демонстрац|| комшетентностей (результат1в

навчанн'т) та критер|| оц|н}овання за окремими навчальними дисципл!нами
визнача1оться в робоних прощамах навч€!^г1ьних дисципл|н в з€|ле)кност1 в1д ]х
характеру та зм1сту.

4.3. Б1домост! про розпод!л загального навчального
наванта}!(ення осв|тньо! програми
- обсяг обов'язкових компонент|в прощами 66 чедит|в €1{1€;
- обсяг виб|ркових компонент|в прощами:24 кредити €(1€.

4.4. (омпонентиосв1тньо|програми
о![ерел[к осв!тн|х коР!понент|в 0|1\12|]2\ (90 кредиттв €('|'(-

Ё{азва 1{|льк|сть кредит|в

1. 0бов'язкова частина ( 1980 годин 66 кредит!в €(1€)

1.1 |!раво м|хснародних орган|зац!й -)

\.2 [нформац|йно-правова пол|тика та сучасна
комун|кац|я

)

1.3 Бконом|ка морського транспорту 1э

1.4 1нструменти €вропейського г|ростору вищо|
осв1ти

1

1.5 €в|товий океан 1морське право 4

1.6 |{равове рецл1овання д|яльност|
морегосподарського комплексу

4

\.7 |{риватно-правов| в1дносини у
торговельному мореплавств|

4



Ё{азва 1{|льк1сть кредит|в

1.8 1!1ед|ац|я в профес1йн1й д|яльност| ториста з

1.9 1!11жнародне процесуальне право ^|
-)

1.10 !|лова англ|йська мова 5

1.11 Розсл|дування авар|й та |нцидент1в на мор1 1
-)

\.\2 Биробнича практика 30

2.Биб1ркова частина ( 720 годпн,24 кредит1в €ктс)

2.1. Актуальн| проблеми конститутл|йного права
та процессу

-)

2.2. Актуальн| проблеми адм|н|стративного
права та процесу

з

2.з. Актуальн| проблеми цив1льного права та
процесу

]
-)

2.4 €у*асна цив|л|стика -)

2.5 |{равова пол|тика сунасност| _)

2.6 [Фридинна техн1ка 1
_)

2.7 й}кнародне та пор|вняльне трудове право 3

2.8 Альтернативн1 форми соц1ального захисту
моряк|в

,\
-)

2.9. 3вича] та прецеденти в морськошгу прав1 ^\

-)

2.10 €оц|олог|ялрава -)

2.11 €п|вроб!тництво }кра|ни та €€ у г€!лузях
транспортного та митного регул}овання

.'
э

2.12 1!1|жнародно-правове транспортне та митне
регул}овання

.|
-)

2.1з Актуальн| проблеми крим|н€ш1ьного права 1
-)

2.14 €вропейськ1 станд Фти захисту соц|ально-
трудових прав

1)

2.15 1!1|х<н ар о дний комерш |йний арб |трат<
.'
-)



2.10 €оц1олог1ялрава _)

2.\\ €п|вроб1тництво !кра|ни та €€ у г€ш1узях

транспортного та митного регул}овання

_)

2.12 й|я<народно-правове транспортне та митне
рецл}овання

^'
-)

2.|з Актуальн| проблеми крим1нального права -)

2.\4 €вропейськ| станд арти захисту соц|ально-
трудових прав

'!
-)

2.|5 Р1|х<наро дний комерц|йний арб|щок -)

2.16 1{рим1нально-правова пол1тика сг{асност! ^'
-)

0пис виб!рково| частини осв1тньо[ програми.
Биб|ркова части11а осв|тн1х компонент|в програми представлена 2|то

навч€}г[ьно}о дисципл|ното заг€ш1ьним (обсягом 66 кредит|в сктс), з яких
здобуван вищо? осв|ти в|льно обирае навч€ш1ьн| дисципл|ни обсягом 24
кредити сктс, для задоволення власних осв|тн|х потреб та 1нтерес|в.

Ёаведений перел|к виб|ркових осв1тн|х компонент|в не с ви1{ерпним |

мот{е доповнтовату|ся та оновл|овт!ися за пропозиц|ями здобуваи|в вищо|
осв|ти та |нтпих стейкхолдер1в.

|{осл|довн|сть, форми | темп засвоення здобуватем вищо| осв1ти
обов'язкових та виб|ркових осв|тн|х компонент|в осв1тньо? програми
визнача}оться в 1ндив|дуальн ому н авч€!/'1ьн отшу пл ан|.

0пис практично| п|дготовки.
Биробнина практика запланована в обсяз| з0 кредит!в €ктс.

|[рактинна п|дготовка зд|йснтосться 1шляхом проходх{ення виробниио|
практики в установах та орган|зац|ях публ|чного та приватного права, як|
зд|йснтототь д|яльн|сть щодо реал|зац|| права' зокрема в морськ1й сфер|, на
баз| п1дприсмств, установ та орган|зац1й морегосподарського комплексу
)/кра?ни, на 6аз| }оридичних спуя<б орган|в м|сцевого самоврядування'
орган|в законодавчо{ та виконавчо| влади' а тако}к у судах' прокуратур1,
адвокатур1, нотар|ат|.

йетото виробнино? практики е закр|плення 1 розтширення' узагальнення
| вдоскон€}г1ення знань, отриманих в процес! вивчення навчашьних дисципл1н;
набуття профес|йного досв|ду; розвиток та накопичення спец|альних
навичок' компетентност1 та п1дготовки до самост|йно| профес|йно| трудово|
д1яльност|, а тако)к опанування профес|йних навичок щодо анал|зу 1

вир|тшеннто р|зноман|тних практичних ситуац1й в правов1й сфер|.
Биробнина практика мох(е передбанати проведенн'{ наукових

досл|д>кень (творних розробок) з проблем в1дпов!дно| гащз| знань з мето}о



[нфоршпац!я
1нформац|я
||рощами наведенау додатку 3'

4.5. Бикладання' навчання та оц!нговання:
Фсновн] форлош !па ме!поёш вштота0ання 1 навчання

в робоних прощамах навч€ш1ьних диоципл1н (надасться

компетентностей, достатн|х д[тя продукуванн'1 нових |дей, розв'язання
комплекснро( проблем з права. Фсновн| форми навчально| роботи
визнача}оться навчаг[ьним планом. !о основних форм осв|тнього процесу
в|дносять: навчальн| заняття, самост|йна робота, практична п|дготовка,
контрольн1 заходи. Ёавчальн| заняття склада}оться з лекц1й' практичних
занять' консультац|й.

€амост|йна робота регламентуеться навчы1ьним п,1аном та
забезпечуеться системо}о навч€!_}1ьно-методичних засоб|в, передбанених для
вивчення конкретно| навчально| дисципл|ни: п|друнник, навчапьн| та
методичн1 пос|бники' конспект лекц1й викладача' практикум тощо.

Фдна з форм самост|йно| роботи е - |ндив|дуальн| завдання (реферати,
анал|тичн| огляди, курсов1 роботи (проекти).

{осягнення прощамних результат|в навчання в|дбувасться за рахунок
використання словесних, наочних та практичних метод1в, що застосову}оться
на |нформац|йному, проблемно-анал1тичному' евристичноп,{у та досл|дному
р!внях за обраними форм ам:г| та методами.

Форми оц!нговання
Форми оц|нтовання за компонентами осв|тньо| прощами

про посл!довн!сть вивчення компонент1в 11рограми.
про посл1довн|сть вивчення компонент1в наведена

|!роблемно-ор|снтоване навчання з набуттям загальн их та профес1йних

визначатоться
опис ф'р'

оц!нтованн'{' зокрема, усн! та письмов| екзамени, зв!ти, захист проект|в та
|ндив1дуальних завдань тощо)

1{онщольн| заходи передбана}оть поточний та сештесщовий види
контрол}о. |{оточний контроль - перев|рка 3асвосння знань та ум|нь ос|б, як|
навчатоться протягом семестру. 3д1йснтоетьоя п1д час практичних зан'{ть.
€еместровий контроль - проводиться у формах семестрового екзамену або
семестрового зал|ку з конкретно] навчально{ дисципл|ни зг1дно навчш1ьного
плану | граф1ку семестрового конщол}о' затверд)кеного заступником
директора.

Форма атестац!| здобуван!в вищо! осв!ти
Форми атестац|{ 3 навчальних дисципл|н - зал|ки та екзамени; практик

зал|к; п|дсумкова атестац1я - складання комплексного екзамену з|

спец|ал|зац|| - морське право та прохоркення зовн|тпнього не3€ш!ет{ного
оц|нтовання.

Атестац|я здобувач|в за другим (маг|стерським) р|внем вищо| осв|ти за
спец|альн|стто 081 <<|{раво> зд|йснтосться у форм| единого дерх{авного



квал1ф1кац|йного |спиту (|спит1в) у порядку, визначеному 1{аб|нетом
Р1|н1сщ|в !кра|ни.

|[|дсумковий комшлексний екзамен з| спец|ал|зац|| проводиться в усн|й
форм|, проводиться до введення €диного дерх{авного квал|ф|кац|йного
1спиту (€дк|).

4.6. 11рацевла|штування та подаль[ше навчання
працевла[штування:

\4аг|стр права спромох(ний виконувати профес1йн! роботи, об|ймати
первинн| та кер|вн| ||осади за фахом }ориста. [{рацевла1штування мо)ке
проходити в морськ|й та 3аг€ш1ьно-}оридичн1й сферах. 3окрема в установах та
орган1зац|ях публ|чного та приватного права' як| зд|йсн}о}оть д|яльн|сть з
правозастосування в морськ|й сфер1, Ёа 6аз| п|дприемств, установ та
орган|зац1й морегосподарського комплексу 9кра!ни, на баз| }оридичних
слуэкб орган1в м|сцевого самоврядуваъ|ътя, орган|в законодавчо] та виконавчо|
влаци, а такох{ у судах, прокуратур|, адвокатур|, нотар|ат|.

|!одальпше навчання:
навчанн'{ за програмо}о третього р!вня вищо] осв|ти для здобуття

пер1шого наукового ступеня доктора ф|лософ|т (Рьо).

5. Ресурсне забезпечення осв1тньо1 програми
(адрове забезпечення
Ёауково-педагог1чн| прац|вники, як| зд|йснтототь осв|тн|й процес

п1дготовки маг1стр|в спец|альност1 081 <<|1раво>, матоть
ста)к науково-педагог|нно{ д|яльност| понад два роки та високий р|вень
науково| та профес|йно| активност!.

9астка науково-педагог|нних прац|вник1в, як| матоть науковий ступ|нь
та| а6о вчене звання' складае б|льтш 80 в|дсотк|в.

9астка науково-педагог|нних прац|вник1в, як| матоть науковий ступ|нь
доктора наук та|або вчене звання професора' ск.]тадае б1льтп 20 в!доотк|в.

!1авчально-методичне та 1нформац1йне забезпечен|{я осв!тньо|
програми

Аля опанування осв|тньо] прощами використовуеться наступне
навчаг!ьно-методичне та |нформац|йне забезпеченн'т:

- п|дручники, навчаг{ьн| пос|бники; детал|зован| перел|ки основно| та
додатково| л|тератури з окремих навч€|^г[ьних дисципл|н визначено в робоних
шрощ амах навч€|г|ьн их дисципл| н ;

- фахов| пер|одиин| видання;
- електронний ресурс ну(омА>, який м1стить навча.]1ьно-методинн1

матер|али з навчапьних дисципл|н прощами (система дистанц|йного
доступу).

1![атер|ально_техн1чне забезпечення осв|тньо| програми



Аля реал!зац|? програми використову1оться припл|щення для
проведення навчальних занять та контрольних заход|в' у тому числ|:

- мультимед|йн| та |нтерактивн| класи;
- комп'}отерн| класи;
- б|бл|отека та чит€}л{ьний зал;
- комп'}отерна мере)ка з п|дкл}оченн'{м до 1нтернету,
точками розповс}од}кення $/1-Р| зон;
- програмне забезпечення Р11сгово& Ф#]се: <<Ротмег Ро|пь, <<Ассезв>>,

<Рго.|ес$, <!|в|о>>, <<Ёхсе1>>, <-$/ог4>.

6. Академ!чна моб1льн!сть та ви3нання результат1в навчання

Ёац1ональна академ1чна кредитна моб|льн|сть с мох{ливо}о на основ|

угод з |нтпими 3акладами вищо] осв1ти }кра?ни.
|\:1|:кнародна академ|чна кредитна моб1льн|сть зд|йсн}оеться на основ|

угод про академ|нну моб|льн|сть з закладами вищо| осв|ти |нтпих кра|н.
1ноземн| громадяни навча}оться на заг€штьних умовах !з дотриманням

чинного законодавства щодо перебування |ноземних громадян в !кра!н|.
Бизнання результат|в попереднього навчання зд|йснтосться в|дпов|дно

до |{орядку ви3нан}{'{ результат|в навчання ну (омА>.



|{роф|ль осв|тнь о-про ф ес|йно| прощами <]у1орське право>)

[ - 3агальна !нформацш
1.1 |!овна н€шва 3акладу вищо|

осв1ти та структурного
п1дрозд|лу

Бац1ональний ун|верситет <Фдеська
морська академ|я>
Ё ав ча-гтьно -науков ий |нститут мор ського
права та менедх{менту
Ёац|онального ун|верситету <Фдеська
морська академ1я>>

\.2 €туп|нь вищо| осв1ти
та н€шва квал|ф1кац||

1\:1аг1стр права

1.з Фф1ц|йна назва
осв1тньо] поогоап,1и

осв|тньо-профес|йна прощама <<1\:1орське

право)
\.4 1ип диплому та обсяг

осв|тньо| програми
Фдиничний
Фбсяг навч2ш1ьного навантая{ення за
прощамото 90 кредит|в сктс 1ривал|сть
програми - 1рок 4 м|сятлл

1.5 Ёаявн|сть акредитац||
1.6 Р|вень/цикл 7 р|вень Ёац|онально| рамки квал|ф1кац!й

Аруий цикл Рамки квал|ф|кац|й
€вропейського простору вищо? осв|ти

\.7 |{ередумови Ёавчання за програмо}о мот{уть ро3почати
особи, як| здобули осв|тн|й ступ1нь
бака:тавра

1.8 1!1ова(и) ви к.'1адання 9кра|нська

\.9 1ерм1н д|| осв|тньо|
шрогоами

|{ост|йно д|тона до оновлення.

1.10 1нтернет-адреса
пост|йного опису
осв|тньо] програми

|тщ : | | тстс\м. о111па. е6ц.ша7о зу|тп|_рго 9гагп1

2 -\[ета програми
2.1 Формгування здатност| розв'язувати складн1 спец|ал|зован| завдання та

практичн| проблеми у сфер| права' зокрема' морського права.
Формування здатност1 до розв'язання складних спец1ал|зованих
проблем та продукування нових |дей у галуз1 права' 3окрема, морського
права. Формування знань, ум|нь та навичок нормотворент{'{,
1нтерпретац1] та застосування норм 1 принцип|в морського права.

3 * )(аоактеоистика осв|тньот поогоами
3.1 |{редметна область Фб'скуп в!4вчення: право як соц|альне

явище та особливост1 його застосування.



що фунту}оться на правових ц1нностях та
принципах, в основ1 яких пок.}1аден|
л}одська г|дн1сть та верховенство права.
!|!л1 ншвчання: набуття здатност1

розв'язувати складн| задач| та проблеми у
сфер| правотворност| | правозастосування'
зокрема в морськ|й галуз|.
7еоретпшчншй зло|суп пре0лсепоно[ обласуп1
ск]1адас формуванття поглиблених 3нань
про: основи правом|рно| повед|нки
|ндив|д|в 1 соц1альних груп; творення
права' його тлумаченн'1 та застосування;
правов1 ц|нност|, принципи, а тако)к
природу | зм|ст правових 1нститут|в,
етичн| стандарти правнино! профес||.
йетоди, методики та технолог|?:
загальнонауков| 1 спец|альн| методи
п|знання правових процес|в та в|дносин;
методики правово| оц|нки повед|нки чи
д|яльност| |ндив|д|в | соц|альних груг|,
|дентиф|кац1| правово| проблеми та т

вир|тшення на основ1 принцип|в та норм
права;
технолог1|.

1нф ормац|йно-комун|кативн|

1нсщументи та обладнання: сучасне
|нформац1йно-комун|кац{йне обладнання,
1нформац|йн| ресурси та прощамн!
продукти, 11{Ф застосову1оться у сфер1
права для виконання ск-т1адних
профес|йних правничих завдань.

з.2 Фр|ентац]я осв]тньо]
програми

|{рикладна, ор1снтована на здобуття
поглиблених теоретичних знань,
практичних ум1нь | навичок та |нтпих
компетентностей у сфер1 права.

-^
-1 --1 Фсновний фокус

осв|тньо? прощами
спец|ал|зац|я

Акцент на формування знань' ум1нь та
навичок комплексно] оц|нки правово|
ситуац||, общунтоване прийняття
правових р1тшень та виб1р метод|в 1 форм
правового захисту |нтерес|в ф1зииних та
торидичних ос1б, торидинний супров|д
д|яльност| та представництво суб'скт1в
господар}овання' зокрема,
морегосподарського комплексу 9цра|ни.



3.4 Фсобливост1 та
в|дм1нност|

|{рограма спрямована на п|дготовку
висококвал|ф1кованих торист1в, як|
спец{ал|зук)ться у сфер1 морського права.
Ёавчання за програмото передбанае
обов'язкове ста)куванн'| здобраи|в вищот
осв1ти на п|дприемствах, установах,
орган|зац|ях, профес1йна д{яльн|сть яких
повн|стто або частково пов'язан1 з

морсько}о галузз}о.

4 - |{рацевла1штуваннята под€}льтше навчання
4.1 |{рацевла[штування йаг|стр права спромохсний виконувати

профес|йн| роботи, об{ймати первинн| та
кер|вн| посади за фахом }ориста.
|{рацевлатштування мо)т(е проходити в
морськ1й та загально-}оридичн|й сферах.
3окрема в установах та орган1зац|ях
публ|нного та приватного права' як1
зд{йснтототь д1яльн1сть з
правозастосування в морськ|й сфер|, Ёа
баз| п|дпри€мств' установ та орган|зац|й
морегосподарського комплексу 9кра|ни,
ъта баз1 торидичних слухсб орган|в
м|сцевого самоврядуванн'{' орган|в
законодавчо| та виконавчо| влади, а такот{

у судах, прокуратур|' адвокатур|,
нотар1ат|.

4.2 |{одальтше навчання }{авчання за прощамо}о третього р|вня
вищо? осв|ти для здобуття пер1шого
наукового ступен'{ доктора ф1лософ||
(Рь)).

5 _ Бикладання та оц1нтованн'{
5.1 Фсновн1 форми та

методи вик'11аданн,{

навчання

|{роблемно-ор|снтоване навчан!{'{ з
набуттям заг€!_пьних та профес|йних
компетентностей, достатн|х д[|я
продукування нових 1дей, розв'язання
комплексних проблем з права. Фсновн|
форми навчально] роботи визнача}оться
навчаг!ьним п]|аном. !о основних фор*
осв|тнього процесу в|дносять: навчалльн|

заняття' самост1йна робота, практична
п|дготовка' контрольн| заходи. Ёавиальн1
заняття ск-т1ада}оться з лекц|й, прадтичних



занять, консультац|й.
€амост|йна робота регламентусться
навчальним планом та забезпечуеться
системото навчально-методичних засоб|в,
передбанених для вивчення конкретно|
навчально] дисципл1ни: п|друлник,
навчальн| та методичн| пос|бники,
конспект лекц|й вик-т1адача' практикум
тощо.
Фдна з форм самост1йно| роботи е

1ндив|дуальн| завданн'{ феферати,
анал|тичн| огляди, курсов| роботи
(проекти).

|осягненття програмних результат|в
навчання в|дбувасться за рахунок
викориотання словесних' наочних та
практичних метод|в, що застосову}оться
на 1нформац!йному, проблемно-
анал|титному, евристичному та
досл|дному р|внях за обраниму| формами
та методами.

5.2 |{осднання навчання
досл|дх<ення

|[осднанття навчан}б{ |

досл|дхсень зд|йснтоеться
через проведення огляд|в
су{асних досл|ркень д.]ш{

проведення анал|зу об'скта досл|дэкення
та обгрунтування правових позиц1й та|або
орган|зац1йно-правових р1тпень при
виког{анн| курсових роб|т та проект|в.
Результати наукових досл|шкень
здобуван1в вищо] осв1ти мо)куть бути
представлен| на всеукра|нських конкурсах
наукових студентських роб|т. 3добуван|'
тако)к, за |хньото |н1ц|ативо}о залучатоться
до утаст| у наукових досл!дх<еннях за
тематико1о кафедральних науково-
досл|дних роб1т, а тако){( до проект|в за
|н{ц|ативото орган|в студентського
самоврядування.
Результати наукових
здобуван1в вищо| осв1ти мо)куть бути
представлен| у зв|тах з науково-досл|дних

роб|т, на наукових та|або науково-
практичних конференц|ях та у
наукових статтях у фахових виданнях.

наукових
здобуванами

результат|в

досл1д)кень



5.3 Форми оц1нтовання Форми оц|нтовання 3а компонентами
осв!тньо] прощами ви3нача}оться в

робоних програмах навч€ш1ьних дисципл|н
(надаеться опис фор' оц|нтовання,
зокрема' усн| та письмов| ек3амени, зв|ти'
захист проект|в та |ндив|душ1ьних завдань
тощо)
1{онтрольн1 3аходи передбанатоть
поточнии та семестровии виду| контрол}о.
|[оточний контроль - перев|рка засвосння
знань та ум1нь ос1б, як| навча}оться
протягом семестру. 3д|йснтоеться п|д нас
практичних зан'тть. €емесщовий контроль
- проводиться у формах семестрового
екзамену або семестрового зал|ку з
конкретно? навчально? дисципл1ни зг1дно
навчального плану | граф|ку семестрового
контролю, затвердх{еного заступником
директора.

5.4 Форма атестац|| Форми атестац1! з навчш|ьних дисципл|н -
зал1ки та екзамени; практик зал1к;
п|дсумкова атестац|я - ск-т1адання
кош{плексного екзамену з| спец|ал1зац1| -
морське право та прохорт(енн'{
зовн|тшнього нез€[пе)кного оц|нтовання.
Атестац|я здобуван1в за другим
(маг1стерським) р|внем вищо| осв1ти 3а
спец|альн!стто 081 <|!раво> зд1йснтоеться

у форм| сдиного дер)кавного
ква-гл|ф|кац|йного 1спиту (|спит|в) у
порядку' визначеному 1(аб|нетом
1\:1|н|стр|в }кра|ни.
|{1дсумковий комплексний екзамен з1

спец1а_гл|зац|? проводиться в усн|й форм|,
проводиться до введення €диного
дерх{авного квал|ф|кащ1йного |спиту
(сдк1).

6 - 1{омпетентност|
6_1 1нтещальна

компетентн1сть
к01 3датн|сть розв'язувати задач|
досл1дницького та|аботнновац|йного
характеру у сфер| права.

6.2 3агальн1 компетентност1. зк1. 3датн|сть до абстрактного мисленн'т,



анал13у та синтезу .

зк2. 3датн|сть проводити досл|дя<ення на
в|дпов|дному р|вн|.
зкз. 3датн|сть до по1шуку, оброблення та
анал|зу |нформац1| з р|зних дх(ерел.
зк4. 3датн|сть до адаптац|| та д1] в нов|й
ситуац||.
зк5. 3датн{сть сп|лкуватися |ноземното
мовото у профес]йн1й сфер| як усно' так |

письмово.
зк6. 3датн{сть генерувати нов1 |де|
(креативн|сть).
3к7. 3датн|сть приймати обгрунтован|

р|тшення.
зк8. 3датн|сть сп|лкуватися з
представниками |нтпих профес|йних груп
р|зного р|вня (з експертами з 1нтших
галузеи знань/вид|в
д|яльност|).
зк9. 3датн|сть прац}овати
контекст|.
зк10. 3датн|сть розробляти проекти та
управ.]ш{ти ъ1ими.

економ|чно]

в м1х<народному

6.з €пец1альн|
компетентност1

фахов| ск 1. 3датн1сть застосовувати принципи
верховенства права д[!я розв'язання
ск.т1адних задач | проблем, у тому нисл|, у
ситуац|ях правово| невизначеност|.
ск2. 3датн1сть анал1зувати та оц|нтовати
вплив правово| системи €вропейського
€отозу на правову систему 9кра|ни.
скз. 3датн1сть анал1зувати та оц|нтовати
вплив 1(онвенц|| про захист прав л}одини
та оёновополо)кних свобод, а тако)к
практики €вропейського суду 3 прав
л}одини на розвиток правово| системи та
право3астосування в )/кра|н|.
ск4. 3датн|сть оц1нтовати взаемод1то
м|хснародного права та м|хснародних
правових систем з правово1о системото
}кра|ни.
ск5. 3датн|сть використовувати сутасн|
правов1 доктрини та цринципи у
правотворност| та в процес| застосуван}ш{
|нститут|в публ|нного 1 приватного права'
а також крим1нально] тостиц|].



ск6. 3датн|сть общунтовувати та
мотиврати правов| р|тпенття, давати
розгорнуту торидичну аргументац1то.
ск7. 3датн|сть застосовувати знанн'{ та

розум|ння основних засад (принцип|в) та
процедур судочинства в 9кра|н|.
ск8. 3датн1сть застосовувати мед|ац1то та
|ншл| правов| 1нструменти ш1ьтернативного
по3асудового розгляду та вир|тпенття
правових спор!в.
ск9. 3датн|сть застосовувати
м0кдисципл1нарнии п1дх1д в оц1нц1
правових явищ та правозастосовн|й
д1яльност|.
ск10. 3датн|сть ухвш1товати р|тшення у
ситуацйх, тцФ вимага}оть системного'
лог|чного та функц|онального тлумачення
норм права, а такоэт( розум1ння
особливостей практики |х застосування.
ск11. 3датн|сть критично оц|нтовати
ефективн|сть предотавництва | захисту
прав' свобод та |нтерес|в кл|снт1в.
ск12. 3датн|сть до саморозвитку'
навчання впродов)к х(иття' розвитку та

утверд)кення
правнино|

етичних
д|яльност|'

стандарт|в
стандарт|в

профес1йно| нез[!-пе)1{ност1 та
в1дпов1д€|"льност1 пр авника.
ск13. 3датн|сть доносити до фах|вц|в |

нефах|вц|в у сфер| права |нформац1то, |де|,
зм{ст проблем та характер оптим?!_г]ьних

р|тшень з н€ш1е)кното аргументац|сто.
ск14. 3датн|сть самост|йно готувати
проекти нормативно-правових акт|в'
обгрунтовувати сусп|льну обумовлен|сть
!х прийняття' прогнозувати результати {х
впливу на в1дпов|дн| сусп|льн1 в|дносини.
ск15. 3датн|сть самост1йно гоцвати
проекти акт1в правозастос)/вання,
врахову}очи вимоги щодо ]х законност|,
обгрунтованост1 та вмотивованост|.
ск 16. 3датн|сть зд|йснтовати торидитний
супров1д дйльност| та представництво
суб'ект|в господартовання у рамках
морегосподарського комплексу 9щра|ни



ск 17. 3датн|сть надавати правничу
дог{омогу морякам 1 прац1вникам
п|дприемств, установ та орган|зац1й
морегосподарського комплексу }кра|ни
ск 18. 3датн|сть захищати права та

законн| |нтереси суб'ект|в м}кнародного
приватного морського права в|дпов|дно до
процесу€!"льних вимог р|зних торисдикц|й
ск 19. 3датн|сть виявляти пол|тинн|,
безпеков{, сусп|льн|, економ|чн1 та |нтш1

ризики у
господартовання

д1яльност| суб'ект|в
у рамках

морегосподарського комплексу }кра?ни
та застосовувати }оридичн1 методи для |х
подоланн'{.
ск 20. 3датн|сть до застосуванн'г
}орисдикц|йних та альтернативних
способ|в вир|тшення 1оридичних
конфл|кт|в та спор1в у сфер| користуванн'1

ресурсами €в1тового океану та
торговельного мореплавства

7 _ |1рограмн| результати навчання

пРн 1. Фц1нтовати прироА} та характер
сусп|льних процес|в | явищ, | виявляти
розум|ння меж та шдехан|зм|в |х правового
регул}ованн'{.
пРн 2. €п1вв1дносити сучасну систему
цив|л|зац1йних ц|нностей 3 правовутми
ц|нностями, принципами та профес|йними
етичними стандартами.
пРн з. [{роводити зб|р, |нтегрований
анал|з та узагальнення матер1ал|в з р|зних
дх{ерел, вкл}оча}очи наукову та
профес1йну л1тературу, 6ази даних,
цифров|, статиститн|, тестов| та |нтш|, та
перев1ряти 1х

використову1очи
на достов|рн|сть,
су{асн1 методи

досл1дх{ення д]1я вир1тпення теоретичних
та практичних задач з }орисцруденц|т,
зокрема морського права;
пРн 4. 3д|йснтовати презентац|то свого
досл|дт<ення 3 правово| теми,
застосовуточи перш1одя(ере 11а та прийоми
правово| |нтерпретац|| с-к-т1адних



комплексних проблем, що постатоть з

цього досл|д)кення' аргументувати
висновки.
пРн 5. Б|льно сп1лкуватися правничо}о
|ноземно}о мово}о усно | письмово.
пРн 6. Фбщунтовано формултовати сво}о
правову позиц|то, вм|ти опонувати'
оц1нговати дока3и та наводити
переконлив| аргументи.
пРн 7. [искутувати з| складних правових
проблем, пропонувати | обгрунтовувати
вар|анти |х розв'язанн'{.
пРн 8. Фц1нтовати достов|рн|сть
|нформац|| та над|йн1сть д)керел,
ефективно
використовувати

опрацьовувати та
|нформац|то для

проведення наукових досл1д)кень та
практично{ д1яльност|.
пР}{ 9. [енерувати нов{ 1де| та
використовувати сунасн| технолог|| у
наданн1 правничих послуг.
пРн 10. Анал|зувати взасмод|то
м|:кнародного права та м|экнародно-
правових систем з г1равовото системо}о
}кра|ни на основ| усв|домленн'{ основних
сучасних правових докщин' ц|нностей та
принцип|в функц|онування права.
пРн 11. Бикористовувати передов| знання
| методики у процес| правотворення та
правозастосування |нститут|в публ|нного
та приватного права | крим|нально|
тостиц||.
пРн 1 2. |{рово дити пор!вняльно-правовий
анал|з окремих 1нститут|в права р|зних
правових систем' врахову}очи за
необх|дност| взасмозв'язок правово{
системи 9кра|ни з правовим'| системами
Ради €вропи та €вропейського €отозу.
пРн 13. Ана-гл|зувати та оц|нтовати
практику застосуванн'{ окремих правових
|нститут1в.
пРн 14. Фбщунтовувати правову позиц|то
на р|зних стад|ях правозастосування.
пРн 15. \4ати практичн| навички
розв'язання проблем, пов]язацих з

!



реал|зац|с}о процесуальних функц|й
суб' скт|в правозастосування.
пРн 16. Брати продуктивну у1асть у
розробц| проект|в нормативно-правових
акт|в' обгрунтовувати сусп1льну
обумовлен|сть |х прийн яття' прогнозувати
результати {х впливу на в|дпов|дн1
сусп|льн1 в|дносини.
шРн 17. 1нтегрувати необх|дн| знання та

розв'язувати складн| задач1
правозастосування у р|зних сферах
профес|йно] д|яльност|.
пРн 18. 1{омун|кувати в суспйьств| за

допомогого сучасних технолог|й та| або
п|д час особистих зусщ|ней задля
особистого, профес|йного розвитку,
набут я нео бх1дних навичок.
пРн 19. Бм|ти використовувати практинн|
навички щодо !орисдикц|йних та
ш1ьтернативних способ|в вир1тшення
торидичних конфл|кт|в та спор|в у сфер1
користування ресурсами €в|тового океану
та морського АБ&' торговельного
мореплавства' д1яльност|
морегосподарського комплексу.
пРн 20. Ёадавати правничу допомогу'
послуги з захисту прав та законних
1нтерес1в морякам { прац|вникам
п|дприсмств, установ та орган|зац|й
морегосподарського комплексу 9кра|ни
та |нтшим суб'сктам морсько? галуз|.

8 Ресурсне забезпеченн'1 реал|зац|! програми
8.1 1{адрове забезпечення Ёауково-педагог1нн| прац|вники, як|

зд|йснтототь осв|тн|й процес п|дготовки
маг|стр|в спец|альност| 081
<<[{раво>>, мак)ть ста}1( науково-
педагог1нно] д|яльност| понад два роки та
високий р|вень науково| та профес|йно]
активност|.
9астка науково-педагог1чних прац1вник1в,
як| матоть науковий сцп|нъ та| або вчене
звання' ск-]1ада€ б{льтп 80 в|дсотк|в.
9астка науково-педагог|чних прац|вник1в,
як| матоть науковий ступ|нь доктора наук



та|або вчене звання професора, складас
б1льтш 20 в1дсотк|в.

8.2 Ёавчально-методичне та
|нформац|йне забезпечення
осв{тньо| прощами

Аля опанування осв|тньо] прощами
використовусться наступне навч€ш!ьно-
методичне та |нформац|йне забезпечення:
- п|друнники, навча;!ьн| поо|бники;
детал|зован| перел1ки основно] та
додатково] л1тератури з окремих
навч[ш{ьних дисципл|н визначен0 в

робоних прощамах навч'ш1ьних
дисципл1н,
- фахов| пер|одинн| видання;
- електронний ресурс ну(омА), який
м|стить навч€}г{ьно-методичн| матер|али з
навч.ш|ьних дисципл|н прощами (система
дистанц|йного доступу).

8.з Р1атер|ально -техн1чне
забезпечення осв|тньо}
програми

Аля реал1зац|? ''рограмивикористову}оться прим|щення для
проведення навч€[г!ьних 3анять та
контрольних заход|в, у тому числ|:
- мультимед1йн1 та |нтерактивн| класи;
- комп'тотерн| к-т1аси;

- б1бл|отека та чит.ш{ьний зал;
- комп'тотерна мерет{а з
п|дклтоненн'{м до |нтернету' точками
розповстод)кенн'{ $/|-Р1 зон;
- прощамне забезпеченн'{ }у1|сгозоЁ
Ф[Ёсе: <<Ро:мег Ро1п0>, <<Ассевв>>,

<<Рго] есб>. <<!1в|о>>. <<Бхсе1>>. <\[ог0>.
9 - Академ|чна моб|льн1сть

[1ац1ональна академ|чна
кредитна моб|льн{сть

с мох{ливо}о на основ1 угод з |нтшими
3акладами вищо| осв1ти !кра|ни.
Бизнання результат|в пог1ереднього
навчання зд|йснтоеться в|дпов|дно до
|{орядку визнання результат|в навчання
Ё} кФ]\:1А>.

1\:1|я<нар одна академ1чна
кредитна моб|льн|сть

3д|йснтосться на основ| угод про
академ|ину моб|льн1сть з 3ак]1адашти вищо{
осв|ти |нтших кра|н.
Бизнання результат|в попереднього
навчання зд1йснтоеться в{дпов1дно до
[{орядку визнання результат|в навчання
ну (омА).

}{авчання 1ноземних
здобувач1в вищо] осв|ти

1ноземн| щомадяни навча}оться на
3аг,ш|ьних умовах |з дотриманн'{м динного



законодавства щодо перебування
|ноземних громадян в 9кра|н|.
Бизнання результат1в попереднього
навчання зд1йснтосться в|дпов1дно до
|{орядку визнання результат1в навчанн'т
ну (омА).



|1

*
</

о

д
2
[

н9

н
Фз
Ф
!а
у
Ф
н
Ф

!|2
?/

х
з
до

но

д

Ё(
ц
ц

-

\за

зо

св
ц

о

ф

\о

_ц
чф-'-.]
;9б!ч*ф52(€х
2А)4'4ц а ; ] .\ *
д.т н Ё >й 9 9 >9

!ч0!
х!-ь.=^-
>9-ои!

.уЁэЁ.9>.е,*ад6)=} Ё х'х >
! х 9 Ё.!

н _'цР аЁ 3

о
д

Ф
у
до*о!-а

!(2

!{

!-:
нЁ{

оо9Ёг

а
|о
д
н
Ф0
о

з

к



0? х:)
+ + +

6т х:)

8т х:)э
+

д| хэ,
+ +

9| х:)
+ +

9т хэ,
+ + +

}1 хэ
+

€т х:)
+ ] + + +

ттх)
+ +

тт х)
+ + +

0| хэ
+ + + + +

бхэ
+ +

8хэ,
+ !

, х:)
+

9хэ
+ + +

9 х:) 1 +

'хэ + +

€ х:)
+

7хэ

1}ю
+ + + +

0! х€

6х€
+ + + +

8х€
+

],х€€
+ +

9х€
+ +

9х€
+ + +

}х€
+ +

€х€
+ + + + + +

7х€
+ + + +

[х€
+ + +

!0х
+ + + + +

Ф !_,']

д Ё9
9ЁсвЁ?!

о>,
г<^о

яцху0ЁФЁЁ
'-о дч ='

>+ з1<;о

Ё'; * я цЁ8Ё'- ц

Р$хЁят=
фа
о+̂б
ух

)нфн.=ч,*о'3'б 9 яФФ*хъ^ч*ФхЁ(о-ц*.д^->ёач

ФФа
о- -1;* 8цё э!*х-!_

<| оФ

ф

д-о
--(в
#* <

>\ -'. .н^щ.*ъ *.;\ -
йсс*а
^2-2^Ё*й

!г*(с
\о |^-



0? хэ,

с!

6| хэ

8т х:):)

дт хэ
+

9| х:) +

9! х:)
+ + +

'! 
хэ +

+ +

'{ 
х:)

+
+

ат х:) +

1! х:)

0! уэ + +

б х:) + +

8 х:) +
+

дхэ,

9хэ + + +

9хэ, н9

сЁ
д
у
\о

+ + +

} х:)
+ + +

€ }!э,
+ +

а х:)
+ + +

]хээ
+

0| х€ +

6х€
+

8хя

],х€€
+

т +

9х€ + + +

5х€
+

'х€ +

сх€
+ + + +

+
+

ах€ +
+ +

тх€
+ +

+
+

+
+

!0){
+ + + + +

+
+

Ф !_,']

Б 9^
ф Ёч95с*:9!

н!ч^
щ*\+9д > ?я !)Б Ф Ё *!(вЁ.!?
}цо!)о9
!, 9 д ! н5 39 я я

Р
щ*ц
;Ё!Ёяь^Ё*6 Ё'#: _ Б>€'.= о й 5

!) ч 2' д !ч 9й^]м^^
<{Ё;'БЁЁ

о

Ё64ЁаФЁЁсо-
-| \-о .= с6 !
г,1офс6оч о-5 о_о-
- !-'ч Ё Ё'

}.

Фн*.у
б.5гд
-,5г) {

зс€9
Ё.;. с€

ЁЁ

нБ
о-#Ф
:!Ёцх^дф99у.;нф.^ я я.*н\з - о !,9-?а\Ё.'-



07 х:) +

б| хэ,
+ + +

8! хээ
+

],{ хэ
+ +

9т х)

91 уэ
+

,! х:)

€! х:)
+ +

7! хэ

|1 х:)

0т х:)

6 н:)
+ +

8 х:)

дхэ
+ +

9 х:)
+ + +

+

9хэ
+ + +

'ж) + + + +

€ х:)

? х:)
+ +

! х:)
+ + +

0| х€

6х€
+ +

8х€
+

],х€€
+

9х€ +

9х€
+

'х€ +

€х€
+ + + +

?х€
+ +

!х€
+ + +

+

!0х
+ + + + +

Ф!ц-
Б 9^
ф -\,9ЁсЁ9!

!*!ьэое<д_33* гЁ1+.5х5!.- ] у 
-\т^!9

па'_Б2
!Ф(.,

.-!'а Ф д._
5;1 9ф5 Ф !зффао9|

мЁм=!!

Ао
о(€
(., о.г) -

-=дФ-т_.г!Б\о = '5 9ф
^т^:;_?Б-о'] 5 6 $ 9 -.= * Ё-^>ц: Ё >
-'ч(!ь!ч9-!г'1 =*й г *: Ё н

*ндн.-нФцоц+5в
Ён Ё !! 9пно>нх о.п _ >'
ч т о-- Ф2^-А\^

;дАЁд>нБоп
ь6>

<'{ Ёй



0а х:)

6| х:)
+

8т я:)э

д[ хэ,

9! хэ

9т х:)

}{ х:)

с1 х:)

а! х:)

!| х), +

0| нэ

6 х:)

8 н:)

д )|э,
+

9 х:)
+

9хэ,
+

} х:) +
+

с }{э +

ахэ !
+

1 х:)
+ +

0! х€

6х€ + +

8х€ +

1){ €€

9х€ +

9х€

'х€ +

€х€ 1
+

ах€

|х€ +

]0н + + +

Ф !-.'{ц-
6! ч^
ф Ё915нЁ9!

ф

9
о,

у*,д+|.чы хх,д:*ц
Ф!9-,,д=
!ц!Ёц!нч.3&.|#з >{: >,я
с] 3 * з 3Ё

д-(,
3 :эЁ
!ч 

^ -!

Ё 9ч.5а=
,<]9)Ё

Ё(вн
эф6о;оио.-Р**
чб3!о
<ц!!ч

ч2Ах?



0?наш

зо

д

е'

\о

+ + + +

бтндш + + + +

з
ф

\о

81наш + +

дтанш + + + + + +

9|анп + + +

9|нап + + +

'танш
+ + + + + +

€танш + + +

7тндш + + +

!тнаш + + + + + + +

0тнаш + + + + +

бндш + + +

8нап + + + + + + + + +

днаш + + + + + +

9нап + + + + + +

9наш + + -! + +

'наш
+ + + + +

€нап + + + + + + + + + +

7 наш + + + +

т ндш + + + + + + +

н
()

2

ф ф

!

х

ц
д
ь/

А

ф
(€дг-

-н

>'
А
х
6
о

ьо
н
ь<

з
нон

до
д
д
!

!

аа
-3,

ьза
Ё
о

РЁ
А

цод
2

о

гт)

з
о
::

'-,1

ф

д
нооан
Аоччо
о
!

э
(,
з
Ф
ё
>.
9.зо

*
Ф
чо
о
2

Ф

Ф
н
с)

>.о
онн
А

А
йяо

ц
но
А0э
а
зо
ц
ц
ь].

ц

ф

ьА
Фд
Ф
сцо
ф
9.Ё

с0зо
в
од
2
ь
о
дн
Ф

Адозь
ц
о
н
ц!_

са

Фо
ф(сд
!-.,1

!

з
!0

д-

з
\оод
сцоо
>'

ь2

но
до
но

д

{

о0.3.

9.н

;-.,1
(в

ц!
Ф

д
д
Ф
дв
>.о
Ф

дн
Ф
А{

(6

х
=

Ф

А

до
Ё
А

Ёо

н
Ё{

д
А

ф
н
оц
Ё

н

дб
Б

Ф
>'
ц!

о
фо

^-

й
н

дн

|.о

>.о0
Ёоа
з

д*
о
г|

з
з

ч

2
Ё

|о
одн
*Б
>'н
?

!(2
св

[-

!-

н
д9

:
2
з
Ф

о
:2

|2

Ё1

д

ц[
ф

б!:

9ц

ь-| Ё

Фу
д0

!за
*Ё2
сс

2

зА

о
Фд

!

д
з
д9

{
"/

3
ц[

н

ф
н
з

со
с)

х
Ё

2

!{

Б

Ф

Ф

о
Ф
\о
ф

з
сЁ\за



0?наш + + + + +

6|наш +

8|наш +

д|анш + + + + + +

9!анп + + + +

91нап + +

'танш
+ +

€1анп + + + + + + +

7тндш + + + + + +

!тнап + + + + +

0тнап + + + + + + + +

6ндп + + +

8ндп + + + +

дндш + + + + + + + +

9наш + + + + + +

9наш + +

'наш
+ + + +

€наш + + + + + + + + +

7 нап + + + + + +

! наш + + + + + + + + +

н
Ф

2

д
ф

>'оо

э
!

(с
н
ф

дн
ц

Ф

з
9.но

2
Ё:{а

Ф
\о
д

>.з
ь(4

о
Фз
дн
н
сц6д
!
оц

дн
Ё0

2
Ф
=|о

а

чн
>'з
4

н0
н
ц
н

о
(в

>.г)

зо
о

о

н
н
н
ф
ц
9.-

й

х
Фз

ь{

д
э

о

д
!
0
озь
р.з
Ф

дв

ф
о.о

з
Ф

!1

х
а
2
>'зо
х
сс
ф

А

д

4
оо

2
о

-4,

ц
н

д
Фзд
4

рц
(6

н

уцод
2
ф

н
Ф
ц]-о4
Фд
н
з
:*(6

ц

6в
(6дн
ц
Ё

аЁог)

г|о
н
2

з
г|

н

!о

9.н
х
>'Ё
бз
!-ь

(-)
(,
з

-*

!цз
;-.,| 5
п!

.! (9:Аф
-9;-н ;>\'пц

-Ё_| Ф

(6
до
ц;
>'ц
Ф

Ф
з
А

з
о
нд
!о

н
Фц
ц
д
!

!

ц]_

д
х

ф

дн
ц

д
н

2

аон
\о
э

*н
ьзй4

а
х
|а

зь
9.з

1

н
(€
4

о
:Ё
з
(€

с$А

до
о
!ор
фг)

ь.
(вдз

|.од(Ё

Ёао
ао

ц!

а

^

зоо
о

о

з
Ё
о
=

Ёо

н
!

й
ч

2

\/.



[+

з
он
о
н

ха
\о
ц

Ф
(с

ф
в

-
\о
з
>'

о

Ё

х

\о

д

9

ё
з

св

Ф
у
до

!{а

2

2

3! Ё
*-

|:!,ЁЁ
':! Фч:

!-,ФЁч+: ну9Ёзо.ёсЁ Ё' оЁ(ту
99з^^ц|Ё н

н|._ .-дд9ооФ
ф

{)

2

Ф

о

ц
о

ф-а

Ф

у
н

о
ц

Б

2

!

з
9

з
Ф

ё.

!!/

(')зсо }аР * ч,
*!н|-о :| Ф
о-=чхо-

ч
з
о.у
с6х

пк\ооо9.9.ч
д о'!

Фз
". о -.; ". цу
Бн3х
Ё! о9
т#ф.-}х.ц9ц.-^:\ц
> ыах
9Ё!м

ф

н ЁР
,3 ц ё:уо ! п ё\,Ё !*-,д 

=
о.зч6=Фднй'Ё>'е

\.1.: з с, о о--* о ф о нсо

(9 .|Фп у5Ё 
'8-ч 0

бЁ!2 :5&яцх^;ц€ ЁЁч2 Ё Ёф

0
-11.-у

'эфо
ч,/ |д .^

;)< у
9**о-)= у г,,

Ё о-оЁ{.ё 9.= Р<] 2\о !7д о о--* ь; (66

(,)Бь
ф ;.- \,)

.э]:9 \'
:]о!'63аоднк.*-о]!д 9 0цхх5о-Ф х к |,9'=*.;^<Ёчхсо

:Ф
Р 8.9
.б 0;;'= 9ч
ц6.?у о_о
ц>!<
0.* =1

(,з
- '.| *ф Ф ч\,
^у9х=дЁБн9(,
^ 

'в !ч 6

'+ - осо

о

5\'
ЁуЁ{Ё.; о
охй* (-).'е з со

!

Ё\,,д !-5 'пм
.Ё - 9 30>*нцЁ?Ё:з9о
(-2 х^Ё ч**у^* Ё Ё о.о

. ! 3р
-!: нг|о Б Ё вх

п * Б 6!,

нвЁ3*ы
ЁчБ!:^

8Ё.=ы9Ё|+ Ё ф з >-+

!йц.*0
х9йх
Ф ф*
ы*'3:Ё 9'_ г:5.; цо о-з ^1=ф а * *; ]
9 ф;9Ё!

фб9Ёц,
''; 9 >,!'; ц ! .\ *

ч 5: !}щФо*!--:
^- 

] 9 ц
Ё:пА 5 Ф-Фь1ъ'Б ь 9{ 95 сс ** Ё;1 зсо

(,с3у\'
Б !щ

ы!о

^м*.| +; х
* 5со

(\зф

ц.\Ё9

.: ^\)
,* б 69Фкч;5Фдх
*!=^мя)9*й ао ч* Ё >со

0*г|99гх.- ^ =\,2ч=6Б:нц9Бч; ыя и
Ё.] а н .о

чд
:* !,
А\2
с6 \у

1а(99:х^

к[а(л

о1*
^^:од0ф ч.
а хн

:Ё 6 ='\./* 5 ь оч']'.;сЁ а; о н .

эч.Ё ц 8аБ.*&ч*' Ё б' Ё со

ф

9,-
|г':9Бнц * дь.двн;]Б > а9б а) *

^Ё.;ц!пА ч Фух: о-
?/'ххч* Ё ьа.о

ФФ
зз
42.

:!!
^9+*цу
ц^!:,^*ду
Ёо д\9
1ц у*

:; 
= 

-!о-> &- ь ч
* п з о..1

х>,Ф
ц9|-о-.л
:Ё !ч

=а6ч;у
2,о- :\ до.=
Ё99дЁ14

ыч
;9

Ё;3 !<'
0ссо- Ё1'-о^-Ёов3яБо д - Ё.)Ф д б Ё)-а-^Ё-д5 б6х!- ц 2 х\,

>фФх
Фд

ц(,
Ф * -1ч./з -|о\,]-я
н !. о-Ф
!у!^

4А-ч*усм

яя
ф

< \-/-о няь уд+ -уо д.=
зчу!1дбыо
.{'х ыч
'е 

о 2ф

^99|Аоо
-(]ззн0 *5|- 3аз-
!ч: Ф Ё ЁЁ\,б 3 а 4'н о- ;|,|а н а*){ ь м\у
о_:Ё с 9 ]
.я'Ё $ Ё Б
Ё 9.- 

^оч/5 ё (Ё Ф -* /\ А Р о...

х

цо
о,(су
Ё'в!*у := \./

5 (су

ф*о
9.х ч
!_; о .о

!

'=9=^]о
фФ
=!:ч_о-чдь
чЁ а(,
ы- н аз'= х ан 3 аь1

нч
9-. ,

Р \-/

\окоФ
Фчо

но()
а
Ф0

с'| со



ньн
зо

6>
о-(!
!*!ЁФ2
Ф- |а]5\7
о
Ё
кЁ

Ф
о
!

о
р0

9.А
:*о
з
оо

а
(в

о

со

ск ] т )=: Р о 
= 

о_Ф\о о:= с4 х.:= !г б

Ё*Ё $нЁ !а а;3:,5 а*3Ё Ё

Ёг= п3г ,1,; 9сз]в вЁ11 д
аЁ; аЁ" хЁ ':Ё!9н ;='1ц эцяа 33*=а] цэЁ*з а*цЁ Ё

даЁ ё:ЁЁвЁ 
=ёЁЁг 

пЁ:*н1
"Ё'Ё =.]-гхя х;э*Ё Ё'!''фб
:9Б ==:'э!- Ё]=,.[ ааЁц*Б

ЁЁн эз$Ёг* янгэЁ }ЁаЁЁЁЁц> цэ'*=ё1 Ё,=3оЁ ,ёх.=:;3
;Ё; 3зз*1: 3'Ё;Ёэ :з:ЁЁ:=
ЁЁ! 1!тнаЁ э5вЁ; Ё:нЁЁ€?
€Ё* а?а3э+ $с;Ё5 :Ёцн=!э
;; 1^€ ; Ё,з€ $ эЁ з Ё а Ё,Ё зЁ*!ё
Ё+;€!5* аЁё зЁ*Ё=т э:д5э3пР >Р =-озР Ё +а, .: - о >\о =.- х у = ч.=

:1д {д Ёд 3$ёа*1 ан * }н Ё;; Ё5 +

>9
ьд{ чнФ
хн^
!,42ц *'^_Ф ^(,
ФЁ-
Ё( фт
9а
':2*о

э
с-'!а34-

1ё?8
о)>\о

*3?,!кФ'=
фсо6 \/)

6^,!2

}кЁ{о
о'!

цохФ

$:- ё.!

Ф

с!

ф -о!

=
о

ск^^
*4 |
9> +
ду9.

а

*о
9.
!{

:Ё
д
н
доо
*{

д
(0

9.но
Ф
с)ц


