ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»
1 – Загальна інформація
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького,
природничо-географічний факультет,
кафедра права
Бакалавр
Бакалавр права

Повна назва вищого
навчального закладу
та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої
Офіційна
назва
освіти «Право»
освітньої програми
Диплом бакалавра, одиничний, (3 роки 10 місяців),
Тип диплому та обсяг
На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, з
освітньої програми
яких:
– не менше 230 кредитів ЄКТС спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю
081 «Право», визначених стандартом вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право;
– не менше 10 кредитів ЄКТС спрямовано на формування практичних
умінь і навичок за спеціальністю 081 «Право» у процесі безпосередньої
практичної підготовки.
Практична підготовка здійснюється шляхом проходження навчальної
та виробничої практики практик з фаху в установах та організаціях чи їх
підрозділах, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на
базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті,
юридичній клініці Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького.
Акредитаційна комісія України,
Наявність акредитації
Первинна акредитація планується у 2020 р.
7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК);
Цикл/рівень
6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж
життя (EQF LLL);
Перший цикл Європейського простору вищої освіти (HPFQ EHEA)
Повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень
Передумови
молодшого спеціаліста
Українська
Мова (и) викладання
до 01.07.2020 р.
Термін дії освітньої
програми
https://drive.google.com/file/d/14_yAJbyIf0Інтернет-адреса
1U86p1xMrEiIMRaxOA5xB/view
постійного
розміщення
опису
освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Мета освітньо-професійної програми полягає у підготовці фахових спеціалістів, їх
особистісному розвитку шляхом формування загальнолюдських цінностей, громадянської
відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільноекономічним і культурним потребам як України в цілому, так і Запорізької області зокрема.
Освітня програма призначена для підготовки здобувача вищої освіти з фундаментальними
знаннями про теоретичні основи права і держави, природу і зміст правових інститутів базових

галузей права, що здатен розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі
права.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна
область
Право
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його
(галузь
знань,
джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях та принципах, в
спеціальність)
основі яких покладені права та основоположні свободи людини.
Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні
спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту
його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання
різних суспільних відносин.
Теоретичний зміст предметної області складають знання про:
основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його
тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також
природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої
професії.
Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні
методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки
чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової
проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційнокомунікаційні технології.
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне
обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що
застосовуються в правовій діяльності.
Освітньо-професійна
Орієнтація освітньої
програми
Бакалавр права має оволодіти компетентностями, необхідними для
Основний
фокус
розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових
освітньої програми
інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання
різних суспільних відносин.
Ключові слова: сучасні питання юриспруденції та зв’язок з
практичною частиною цивільно-правових відносин
Підготовка бакалаврів права, спроможних на високому професійному
Особливості програми
рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки та
практики, а також на формування ціннісних та світоглядних засад
студентів, які відповідно до програми будуть здатні ефективно впливати
на розбудову правової держави, становлення громадянського
суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.
Для проведення частини занять з професійно орієнтованих дисциплін
передбачається залучення спеціалістів юридичних служб органів
місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також судів,
адвокатури, нотаріату тощо.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Бакалавр права може займати первинні посади згідно з Національним
Придатність
до
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
працевлаштування
3432 Відповідальний секретар колегії судової;
3432 Державний уповноважений;
3432 Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції);
3432 Офісний службовець (страхування);
3432 Помічник приватного виконавця;
3432 Секретар колегії судової;
3432 Секретар судового засідання;

3432 Секретар суду;
3432 Судовий виконавець;
3432 Судовий розпорядник;
3435.3 Організатор діловодства (система судочинства);
3436.1 Помічник керівника (директора, начальника і т.ін.) установи
виконання покарань;
3436.9 Помічник адвоката;
3436.9 Помічник нотаріуса;
3436.9 Помічник нотаріуса державного;
3436.9 Помічник судді;
3436.9 Помічник юриста;
3450 Помічник приватного детектива;
2419.3 Помічник-консультант народного депутата України;
2429 Державний виконавець;
5162 Помічник дільничного інспектора міліції;
5162 Помічник оперуповноваженого;
5162 Помічник слідчого;
2424 Інспектор
(пенітенціарна
система),
оперуповноважений
(пенітенціарна система);
2429 Юрисконсульт
Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Академічні
права
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
випускників
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання,
Викладання
та
дистанційне навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів,
навчання
консультацій, самостійного вивчення, виконання курсових та
дипломних (бакалаврських) робіт на основі нормативно-правових актів,
підручників, посібників, періодичних наукових видань.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
Оцінювання
чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 2рівненвою шкалою (зараховано / незараховано), 100-бальною шкалою.
Форми контролю: поточний, проміжний (модульний), підсумковий
(семестровий), захист навчальної та виробничої практик, комплексний
кваліфікаційний іспит.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
Інтегральна
проблеми
у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
компетентність (ІК)
навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і
правових
інститутів
і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Загальні
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
компетентності (ЗК)
ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 9. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні
проблеми.
ЗК 13. 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.
ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
ЗК 15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
СК 1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії
Спеціальні
(фахові,
права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у
предметні
суспільстві.
компетентності) (СК)
СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та
державних інститутів.
СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної
цінності, розуміння їх правової природи.
СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини,
положень Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
СК 5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів
міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного
права.
СК 6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
СК 7. 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.
СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування
норм матеріального і процесуального права.
СК 9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу
публічних грошових коштів.
СК 10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та
їх правового регулювання.
СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного
аналізу факти.
СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та
обґрунтовувати правові позиції.
СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ
і застосування набутих знань у професійній діяльності.
СК 14. 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.
СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів
правозастосування.
СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу

документів, розуміння їх правового характеру і значення.
7 – Програмні результати навчання
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності
Програмні результати
081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:
навчання (ПРН)
Соціально-гуманітарна ерудованість:
ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки
заздалегідь невідомих умов та обставин.
ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її
розв’язання.
ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних
джерел.
ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу
відомої проблеми.
ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому
проблему.
Дослідницькі навички:
ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і
самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для
повного та всебічного встановлення певних обставин.
ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких
потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
Комунікація:
ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як
усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики.
ПРН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики
доступно і зрозуміло.
ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням
професійного та суспільного контексту.
Професійна самоорганізація та використання інформаційних
технологій:
ПРН 14. Належно використовувати статистичну інформацію,
отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної
діяльності.
ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних.
ПРН 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними
програмами, необхідними у професійній діяльності.
ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання
завдань групи.
Праворозуміння:
ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової
системи.
ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та
змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей
права.
ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне
та
навчально-методичне
забезпечення

процесів.
Правозастосування:
ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки.
ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових
ситуаціях.
ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадровий потенціал кафедри права повністю забезпечує викладання
правових дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності
081 «Право».
Юридичні дисципліни викладають три доценти, кандидати
юридичних наук; юридично-історичні дисципліни – один доцент,
кандидат історичних наук, дисципліни юридично-психологічного
характеру – один доцент, доктор психологічних наук.
Кафедра права залучає для проведення семінарських занять,
навчальних та виробничих практик з фаху високопрофесійних
практичних спеціалістів з окремих галузей права, зокрема спеціалістів
Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського екологонатуралістичного центру, Приазовського Національного природного
парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
Головного управління юстиції у Запорізькій області, Мелітопольського
міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у Запорізькій області та ін.
Забезпеченість аудиторним фондом, комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, необхідними для виконання навчальних планів;
мінімальний відсоток кількості аудиторій з мультимедійним
обладнанням відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності. При кафедрі права діє «Науково-дослідний центр
Цивільного права та Цивільного процесу» та «Науково-практичний
центр захисту прав, свобод та законних інтересів громадян»; при
кафедрі права функціонує Юридична клініка.
Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому
числі читального залу; пунктів харчування, актового залу; спортивного
залу; спортивних майданчиків; медичного пункту.
Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком – 100 %.
Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького – загальний фонд 408799 примірників,
240 посадкових місць, діє електронна бібліотека (понад 30 295
найменувань).
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою
та ін. навчальною літературою із спеціальності 081 «Право» – 100 %.
Перелік фахових періодичних видань зі спеціальності 081 «Право» –
5 видань.
Забезпечення комплексом навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін спеціальності 081 «Право» – 100 %.
Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування
навчальних дисциплін із спеціальності 081 «Право» – 100 %.
Забезпечення програмами і базами для проходження практики із

спеціальності 081 «Право» – 100 %.
Навчальна практика з фаху відбувається на базі Мелітопольського
міськрайонного відділу виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області.
Виробнича практика з фаху відбувається на базі:
1. Мелітопольського міськрайонного суду;
2. Мелітопольського еколого-натуралістичного центру;
3. Приазовського Національного природного парку;
4. Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
5. Мелітопольського міськрайонного відділу виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Діючи договори :
1. Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної
правової допомоги від 3.12.2015 р.
2. Договір про надання про надання безоплатної юридичної
допомоги Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького та Мелітопольським бюро технічної
інвентаризації № 12 від 5.09.2018 р.
3. Угода про співробітництво Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Б. Хмельницького та Головного
територіального управління юстиції у Запорізькій області від
16.10.2018 р.
4. Угода про співробітництво Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та
Приазовського національного парку № 321/2 від 15.05.2019 р.
9 – Академічна мобільність
Підвищення
кваліфікації
(стажування)
науково-педагогічних
Національна кредитна
працівників у вітчизняних ВНЗ
мобільність
Укладання угод про міжнародну кредитну мобільність з: Лодзінський
Міжнародна кредитна
університет м. Лодзь, Республіка Польща № 68 від 04.06.2013 р.;
мобільність
Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохов, Республіка Польща № 73
від 20.01.2014 р.
Наявна можливість для фізичних осіб
Навчання іноземних
здобувачів
вищої
освіти

