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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

 Ступінь вищої освіти – магістр 

 Галузь знань – 08 Право 

 Спеціальність –081 Право 

Освітня кваліфікація – магістр права, юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький 2021 р. 



ПЕРЕДМОВА 

 

Освітня (освітньо-професійна) програма (ОПП) Право другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право спеціальність 081 

Право – документ, який, згідно з п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу 

освіту», визначає систему освітніх компонентів на відповідному рівні вищої 

освіти в межах спеціальності, вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, та очікувані результати навчання (компетентності), 

якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

ОП розроблено проектною групою у складі:  

1.Сокуренко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(гарант освітньої програми).  

2. Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри права та правоохоронної діяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка.  

3. Мілова Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. 

зав. кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.  

4. Коломоєць Олександр Дмитрович – кандидат юридичних наук, 

доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу 

забезпечення діяльності Кіровоградського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центу МВС України, представник від роботодавців.  

5. Міхневич Анастасія Олександрівна – здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 08 Право спеціальність 081 

Право Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, представник від здобувачів освіти. 

 

ОПП розроблена на основі Конституції України, Закону України «Про 

вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341 (в редакції 

постанови КМУ від 25.06.2020 № 519), «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 № 1187 (в 

редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347), Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затверджений наказом МОН України від 17.08.2020 р. №1053. 

 

При розробці ОПП, зокрема при визначенні загальних компетентностей і 

результатів навчання, використовувався доробок проекту Європейського 

Союзу «Tuning Educational Structures in Europe (TUNING)» («Гармонізація 

освітніх структур в Європі») – Методичні рекомендації для розроблення 



профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та 

програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з 

реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д - ра техн. наук, проф. Ю. 

М. Рашкевича. Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 80 с. 

 

ОПП використовується під час :  

- акредитації освітньої програми;  

- планування та організації навчального процесу (зокрема, розроблення 

навчального плану, програм та робочих програм навчальних дисциплін і 

практик тощо);  

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  

- професійної орієнтації здобувачів. 

 

ОПП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту» та 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює:  

- обсяг і строк навчання;  

- інтегральну, загальні та фахові компетентності;  

- програмні результати навчання;  

- перелік і обсяг навчальних дисциплін;  

- структурно-логічну схему освітньої програми. 

 

Користувачі ОПП:  

- здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 

081 Право галузі знань 08 Право;  

- викладачі, які здійснюють підготовку магістрів зі спеціальності 081 

Право галузі знань 08 Право;  

- приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка та ін.  

 

Ця ОПП не може бути повністю або частково відтворена, тиражована чи 

розповсюджена без дозволу Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 081 Право 

1 – Загальна інформація 

Повна   назва  

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

Факультет історії, бізнес-освіти  та права 

Кафедра права та правоохоронної діяльності  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

Ступінь вищої освіти - магістр (magister). 

Кваліфікація: магістр права, юрист. 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма Право другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступінь вищої 

освіти – магістр галузь знань 08 Право спеціальність 081 

Право . 

Тип диплому, 

обсяг програми, 

термін навчання 

Диплом магістра, одиничний диплом. 

Термін навчання - 1 рік 4 місяці, 90 кредитів ЄКТС. 

Наявність 

акредитації 

Акредитація первинна 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Прийом на навчання для здобуття вищої освіти  за 

другим (магістерським) рівнем  освіти за спеціальністю 

081 «Право» здійснюється на базі першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 

081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за 

результатами Єдиного фахового вступного 

випробування.  

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

до 28.01.2025 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://www.cuspu.edu.ua 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

- поглиблення теоретичних знань про природу, принципи і функції 

права, правові інститути, засоби і межі правового регулювання, 

розвиток умінь і навичок, необхідних і достатніх для ефективного 

https://www.cuspu.edu.ua/


виконання завдань інноваційного характеру у навчальній та 

професійній правничій діяльності;  

- забезпечення належної підготовки здобувачів вищої юридичної освіти 

до гарантування, утвердження і захисту прав і свобод людини, верховенства 

права, формування у майбутніх правників відданості принципам людської та 

професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, 

незалежності, співпереживання й дотримання високих етичних стандартів;  

- підготовка конкурентоспроможних фахівців та задоволення попиту на 

правників на ринку праці в регіоні (в об’єднаних територіальних громадах, 

органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, професійних 

самоврядних організаціях)  

3 – Характеристика концепції освітньої діяльності 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань – 08 «Право». 

Спеціальність –081 «Право». 

Об’єкт вивчення: право як 

соціальне явище та особливості 

його застосування, що ґрунтуються 

на правових цінностях та 

принципах, в основі яких покладені 

людська гідність та верховенство 

права.  

Теоретичний зміст предметної 

області: правові доктрини, цінності 

та принципи на яких базуються 

творення права, його тлумачення та 

особливості застосування. 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма. 

Відповідно до МСКО 7 

«магістратура або еквівалент» 

передбачає набуття здобувачами 

вищої юридичної освіти 

поглиблених 

загальних/академічних і 

професійних знань, розвиток умінь 

та компетенцій, необхідних і 

достатніх для професійної правової 

діяльності. Освітня програма має 

теоретичну основу, водночас, 

охоплює суттєвий практичний 

складник, обов’язкову виробничу 

правову практику.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна/академічна і професійна 

освіта в галузі права (за cтандартом 

вищої освіти за спеціальністю 081 



«Право» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти).  

Поглиблення теоретичних знань і 

умінь як основи  

для навчання впродовж життя та 

розвиток навичок комплексного 

застосування норм вітчизняного 

права, положень Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

прецедентної практики 

Європейського Суду з прав людини, 

формування інших 

компетентностей, необхідних у 

професійній правничій діяльності, 

що загалом веде до отримання 

кваліфікації – магістр права, юрист.  

Особливості програми Особливості освітньо-професійної 

програми підготовки магістра 

спеціальності «Право» полягають у 

комплексному використанні 

різноманітних загальнонаукових і 

спеціальних методів пізнання 

правових явищ;  методики з 

правової оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і соціальних 

груп, ідентифікації правової 

проблеми та її вирішення  на основі 

принципів права. 

Освітня програма має практичний 

складник, передбачає обов’язкове 

проходження виробничої правової 

практики, участь здобувачів у 

діяльності Юридичної клініки ЗВО. 

Фахівці, які залучені до 

професійної підготовки, мають 

значний досвід практичної 

діяльності у правовій сфері. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування  

 

За Національним класифікатором 

України: 

«Класифікатор професій. ДК 

003:2010: 

- згідно з Розділом 4.2 



«Професіонали», до якого 

належать професії, що 

вимагають  від працівника ( з 

урахуванням кола  та складності  

певних професійних завдань та 

обов’язків) кваліфікації за 

дипломом про повну вищу 

освіту, що відповідає рівню 

спеціаліста, магістра,  

професіонал; 

- згідно з Розділом 5 

«Класифікація професій», це: 

242 Професіонали в галузі 

правознавства, прокурорського 

нагляду, правосуддя та 

правоохоронної діяльності 

 2421 Професіонали в галузі 

правознавства та прокурорського 

нагляду 

2421.1 Наукові співробітники  

(правознавство) 

2421.2 Адвокати та прокурори 

2422 Судді 

2423 Професіонали в галузі 

правоохоронної діяльності 

2424 Професіонали кримінально-

виконавчої служби 

2429 Інші професіонали в галузі 

правознавства»  

Подальше навчання (Академічні 

права випускників)  

Особа котра виконала ОПП Право 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузь знань 08 Право 

спеціальність 081 Право може 

продовжити процес здобуття освіти 

зі спеціальності 081 Право галузі 

знань 08 Право на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти - доктор філософії PhD. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Підходи: студентоцентрований, 

компетентісний, діяльнісний, 

аксіологічний. 

Види/ типи навчання: під 

керівництвом викладача, 

самостійне, проблемно-орієнтоване, 



на основі наукових досліджень, 

практико орієнтоване/ навчання 

через практику. 

Види навчальних занять: лекції, 

семінари/ практичні заняття, 

консультації, колоквіуми; форми 

навчальної роботи: індивідуальна, 

парна/групова, колективна; 

автономне навчання. 

Технології/методики: 

інформаційно-комунікативні, 

інтерактивні (дискусії, 

моделювання), case-study, проектна 

діяльність, наукові дослідження. 

Оцінювання  Накопичувальна бально-рейтингова 

система, що передбачає контроль і 

оцінювання навчальних досягнень 

студентів в освітньому процесі за 

усіма видами аудиторної  та поза 

аудиторної навчальної діяльності, 

спрямованої на опанування змісту 

ОПП, окресленого переліком її 

компонентів. 

Форми оцінювання: усна 

(опитування), письмова (есе, 

тестування, контрольні роботи), 

комбінована (звіти про результати 

виробничої практики і їх захист, 

презентації, портфоліо); само- та 

взаємооцінювання. 

Види оцінювання: попереднє, 

поточне, тематичне, підсумкове 

(семестрові екзамени). 

6 – Програмні компетентності 

 

Інтегральна компетентність (ІК). 

 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права.  

 

Загальні компетентності (ЗК) 



 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність до адаптації  та дії  в новій ситуації. 

ЗК  5. Здатність спілкуватися  іноземною мовою у професійній сфері як 

усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність генерувати  нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність приймати обгрунтвані рішення. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися  з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності (СК) 

СК 1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.  

СК 2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  

СК 3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

СК 4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України.  

СК 5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції.  

СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК 7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК 8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.  

СК 9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності.  

СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування.  

СК 11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів.  

СК 12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності 



правника.  

СК 13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

СК 14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

СК 15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

 

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання    

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

РН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

РН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних 

мов Ради Європи) усно і письмово.  

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг.  

РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.  

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 

права і кримінальної юстиції.  

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 



інститутів.  

РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

8 - Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України  

 

9 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  Реалізацію освітньої програми 

забезпечує кафедра права та 

правоохоронної діяльності, а також 

інші кафедри університету.  

До складу кафедри входять: До 

складу кафедри входять: 5 докторів 

юридичних наук (з них 4 професора 

та 1 Заслужений юрист України), 1 

доктор педагогічних наук, 8 

кандидатів юридичних наук, 2 

кандидати історичних наук, 1 

доктор філософії з права, 1 

лаборант.  

Матеріально-технічне 

забезпеченя 

Факультет історії, бізнес-освіти  

та права розміщується у 

навчальному корпусі № 1, загальна 

площа якого 6535,6 м². Окремі 

дисципліни викладаються в інших 

корпусах – № 2 (3417,1 м²), № 4 

(7895,2 м²), № 5 (7610,4 м²), що 

сумарно становить 25 458,3 м².  

Аудиторний фонд охоплює 

безпосередньо аудиторії для 

навчальних занять, комп’ютерні 

лабораторії, «залу судових 

засідань», методичний кабінет, 

кабінети для самостійної підготовки 



студентів, спортивну залу. Всі 

аудиторії відповідають технічним 

та санітарно-гігієнічним нормам. 

Практичні заняття проводяться зі 

студентами з наповнюваністю груп 

– до 30 осіб, лабораторні – до 15. У 

комп’ютерній лабораторії 

одночасно працюють студенти із 

розрахунку – 1 комп’ютер на 

студента.  

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

У навчальному процесі 

використовуються персональні 

ЕОМ, аудіо-, відео- та 

мультимедійна апаратура, інші 

засоби навчання. Всі комп’ютери 

підключені до мережі Інтернет, 

інформаційний потенціал якої 

здобувачі можуть використовувати 

для підготовки до навчальних 

занять, виконання індивідуально-

дослідних завдань, написання 

кваліфікаційних робіт, загалом для 

отримання інформації, необхідної 

для навчання й розвитку. 

Підключення забезпечує 

високошвидкісний канал: 

оптоволоконий зі швидкістю 100 

Мб/с. Студентські гуртожитки 

підключенні до загальної 

університетської мережі. Створено 

вільну WiFi-зону.  

У ЗВО діє бібліотека площею 

2016,2 м² із читальними залами 

площею 577,6 м² на 360 посадкових 

місць. Регулярно поповнюється 

перелік необхідних для 

забезпечення освітнього процесу 

наукових і навчально-методичних 

праць, фахових періодичних 

видань, зокрема, «Право України», 

«Вісник Національної Академії 

правових наук України», «Урядовий 

кур’єр» тощо. Бібліотека має власну 

веб-сторінку на сайті ЗВО, на якій 

на основі системи Ірбіс створено 



електронний каталог, а також 

репозитарій, в якому розміщуються 

наукові праці і навчально-методичні 

матеріали викладачів ОП.  

Навчальні матеріали розміщено 

також у хмарному сховищі ЗВО. 

Працювати з ними студенти 

можуть, використовуючи мобільні 

пристрої, особисті комп’ютери. На 

базі MediaWiki сформоване і 

наповнюється матеріалами 

навчально-виховне середовище 

Вікі-ЦДПУ. Створена система 

дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ, 

в якій зареєстровані всі здобувачі 

ОП.  

Ефективно функціонує 

Юридична клініка як база для 

застосування здобувачами 

теоретичних знань і розвитку 

професійних правничих умінь і 

навичок.  

Випускова кафедра має окреме 

приміщення, обладнане сучасною 

оргтехнікою. Викладачі ОП 

розробили й систематично 

оновлюють навчально-методичне 

забезпечення ОП: програми та 

робочі програми, навчально-

методичні комплекси навчальних 

дисциплін тощо. 

 

 

10 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Передбачено можливість 

національної кредитної мобільності 

за деякими навчальними модулями, 

що забезпечують набуття загальних 

компетентностей. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

ОПП відкриває перспективи 

участі та стажування у науково-

дослідних проектах і програмах 

академічної мобільності за 

кордоном. 



Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Не передбачено 

  

2. Перелік компонентів освітньо професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

  
Код навчальної 

дисципліни  

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти/роботи, практики, 

кваліфікаційні роботи) 

 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Цикил загальної підготовки (ЗП) 

1.1Нормативні дисципліни/ обв’язкові компоненти 

(НД/ОК) 

 
ЗП НД/ОК - 1 

 

Стандарти професійної діяльності 

правника 

3 Диф.залік  

ЗП НД/ОК - 2 Сучасні проблеми трудового права 3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 3 Актуальні проблеми 

конституційного права України  
3,5 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 4 Актуальні проблеми 

адміністративного права  
3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 5 Сучасні аспекти 

адміністративного судочинства в 

Україні 

3 Залік 

ЗП НД/ОК - 6 Сучасні аспекти міжнародного 

публічного права, міжнародний 

захист прав людини 

3,5 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 7 Актуальні проблеми цивільного 

права 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 8 Актуальні проблеми цивільно-

процесуального права  

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 9 Сучасні проблеми міжнародного 

приватного права 

3,5 Залік 

ЗП НД/ОК - 10 Актуальні проблеми 

кримінального права України 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 11 Актуальні проблеми кримінально-

процесуального права України 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 12 Міжнародне кримінальне право та  

міжнародне співробітництво у 

сфері запобігання злочинності 

3 
 

Залік 

Всього  37,5  
Загальний обсяг ОК 37,5  

Вибіркові компоненти 

1.2 Вибіркові дисципліни/вибіркові компоненти (ВД/ВК) (вільний 

вибір студента) 

 
ВД/ВК - 1 1 дисципліна з переліку  4,5 Залік 



ВД/ВК - 2 1 дисципліна з переліку  4,5 Залік 
ВД/ВК - 3 1 дисципліна з переліку  4,5 Залік 
ВД/ВК - 4 1 дисципліна з переліку  4,5 Залік 
ВД/ВК - 5 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 
Всього 22,5  

Загальний обсяг ВК 22,5  

Практична підготовка (ПП) 

1.3 Нормативна частина/обов’язкові компоненти (НЧ/ОК)  
ПП  НЧ/ОК 1.3.1 Виробнича практика з 

правознавства 

30 Диф. залік 

Всього 30  

Загальний обсяг практичної підготовки 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 
Код навчальної 

дисципліни 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційні роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумко- 

вого 

контролю 

1 рік навчання 

 1 семестр   
ЗП НД/ОК - 1 

 
Стандарти професійної діяльності 

правника 
3 Диф.залік 

ЗП НД/ОК - 3 Актуальні проблеми 

конституційного права України 
3,5 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 4 Актуальні проблеми 

адміністративного права 
3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 5 Сучасні аспекти адміністративного 

судочинства в Україні 

3 Залік 

ЗП НД/ОК - 6 Сучасні аспекти міжнародного 

публічного права, міжнародний 

захист прав людини 

 
3.5 

Екзамен 

ЗП НД/ОК - 9 Сучасні проблеми міжнародного 

приватного права 

3,5 Залік 

ПП  НЧ/ОК 1.3.1 Виробнича практика з 

правознавства 

10 Диф. залік 

Всього за перший семестр 29,5  

2 семестр 

ЗП НД/ОК - 2 Сучасні проблеми трудового права 3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 7 Актуальні проблеми цивільного 

права 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 10 Актуальні проблеми 

кримінального права України 

3 Екзамен 

ВД/ВК - 1 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 

ВД/ВК - 2 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 

ВД/ВК - 3 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 

ВД/ВК - 4 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 

ПП  НЧ/ОК 1.3.1 Виробнича практика з правознавства 10 Диф. залік 

Всього за другий семестр 37  



Всього за перший рік навчання 66,5  

2 рік навчання 

 3 семестр   

ЗП НД/ОК - 8 Актуальні проблеми цивільно-

процесуального права 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 11 Актуальні проблеми кримінально-

процесуального права України 

3 Екзамен 

ЗП НД/ОК - 12 Міжнародне кримінальне право та  

міжнародне співробітництво у 

сфері запобігання злочинності 

3 Залік 

ВД/ВК - 5 1 дисципліна з переліку 4,5 Залік 

ПП  НЧ/ОК 1.3.1 Виробнича практика з 

правознавства 

10 Диф. залік 

Всього за третій семестр 23,5  

Всього за другий рік навчання 23,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України.  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

ПК НД/ОК 

- 1 

НД/ОК 

- 2 

НД/ОК 

- 3 

НД/ОК 

- 4 

НД/ОК 

- 5 

НД/ОК 

- 6 

НД/ОК 

- 7 

НД/ОК 

- 8 

НД/ОК 

- 9 

НД/ОК 

- 10 

НД/ОК 

- 11 

НД/ОК 

- 12 

НЧ/ОК 

1.3.1 

ІК + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 + + +  + + + + + + + + + 

ЗК 2 +   + +   +  + + +  

ЗК 3  + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4   + +  +    +   + 

ЗК 5 +  +           

ЗК 6  + + +  + +  +   +  

ЗК 7   + + + +  +  + + + + 

ЗК 8     +     +    

ЗК 9   +   +  +  + + + + 

ЗК 10            +  

СК1 + + +   + +  + +   + 

СК2          +  +  

СК3  +   +  + + +  +   

СК4        +   +   

СК5  + + +  + + + + + +  + 

СК6  + + + + + + + + + + + + 

СК7     +        + 

СК8     +   +   +  + 

СК9 +   +  +      +  

СК10  +   +  + + + + + + + 

СК11     +  +    +  + 

СК12 +   +    +  + +   

СК13   +   +  +   +  + 

СК14        +  + + + + 

СК15    + +        + 

 

 

 



 

 

5. Матриця забезпечення результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньої програми 

ПК НД/О

К - 1 

НД/ОК 

- 2 

НД/ОК 

- 3 

НД/ОК 

- 4 

НД/ОК 

- 5 

НД/ОК 

- 6 

НД/ОК 

- 7 

НД/ОК 

- 8 

НД/ОК 

- 9 

НД/ОК 

- 10 

НД/ОК 

- 11 

НД/ОК 

- 12 

НЧ/ОК 

1.3.1 

РН 1 +   +      +    

РН 2 +         +    

РН 3  +  +  +   + +  +  

РН 4  +  +   + + + + +   

РН 5 +             

РН 6  +  + +  + + + + +  + 

РН 7  +   +  +  + +  + + 

  РН 8    +      +   + 

РН 9  + + +    +  + + +  

РН 10    +  +   +   +  

РН 11  + + +  + +  + +  + + 

РН 12      +   + +  +  

РН 13    +  + +  + +  + + 

РН 14  +  + + +  +  + +  + 

РН 15    +    +  + +  + 

РН 16       +   +   + 

РН 17  +     +   +   + 

 


