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1.1. Концепція розвитку та функціонування Університету 

 
У ринковій економіці освітні установи діють в умовах конкуренції. 

На ринку освітніх послуг конкуренція являє собою суперництво між 

освітніми установами за залучення цільової аудиторії в свій заклад вищої 

освіти. З точки зору маркетингу створення конкурентної переваги 

пов'язано з розробкою і реалізацією комплексу маркетингу, що 

перевершує по ефективності комплекс маркетингу конкурентів по одному 

або декількох напрямках. 

Центральне місце в 

системі просування 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

займають розробка, 

організація та проведення 

комунікаційної стратегії, 

яка тісно пов'язана з 

таким важливим 

напрямком 

управлінського маркетингу, як інноваційна діяльність, спрямована на 

пошук, дослідження, розробку і впровадження нових освітніх послуг. 

вихід на ринок з новими освітніми послугами. 

Фундаментальні зміни, що відбуваються у державі, зокрема, 

реформа системи вищої освіти, надають обумовлюють особливу 

важливість і актуальність проведення активної і ефективної іміджевої 

політики закладу вищої освіти. 

Це пов'язано з бурхливим розвитком інформаційних технологій в 

світі та Україні і формуванням глобального, максимально відкритого 

інформаційного простору, що загострює міжнародну конкуренцію в сфері 

науково-освітньої діяльності. Все більша кількість українських вишів 

наполегливо позиціонує себе в світовому освітньому-науково 

співтоваристві, активно реалізує програми надання освітніх послуг для 

громадян інших країн. 

З метою забезпечення відповідності новим вимогам часу, 

подальшого зміцнення   позитивного іміджу Університету розроблена 

Концепція розвитку і функціонування Університету, яка спрямована на 

реалізацію таких основних цілей: 



 
 

- визначення сучасного стану якості освітніх послуг та їх оцінки 

суспільством на підставі  дослідження думок і оцінок зацікавлених осіб 

для отримання підтвердження задоволеності освітніми послугами; 

- організація і проведення заходів, в ході яких представники закладів 

вищої освіти, зацікавлені особи можуть спілкуватися з потенційними 

вступниками (дні відкритих дверей, виставки присвячені освіті тощо); 

- розвиток закладу вищої освіти з урахуванням сучасних 

міжнародних тенденцій. 

Перераховані цілі формують комплекс просування освітніх послуг, 

які необхідні кожному закладу вищої освіти для знаходження і 

встановлення міцних взаємозв'язків з цільовою аудиторією. 

Комплекс просування складається з наступних компонентів: 

• профорієнтація або будь-яка форма представлення і просування 

наукових ідей і освітніх програм за допомогою засобів масової інформації, 

використання Інтернету; 

• прямий маркетинг або надання освітніх програм, інформації та 

додаткових послуг цільовій аудиторії шляхом безпосередньої участі  

працівників закладу вищої освіти. Зокрема, завдяки профорієнтаційної 

роботи в школах, укладання з ними договорів на профорієнтацію та інші 

форми взаємодії; 

• створення розгалуженої системи профорієнтаційних заходів для 

потенційних вступників до вступу в Університет та спонукання здобувачів 

до участі в проектах, заняттях, лекціях тощо; 

• інформування про заклад вищої освіти, його основних і додаткових 

програмах,  шляхом розміщення відомостей про нього в ЗМІ; 

• PR-супровід всіх значущих університетських заходів (запрошення 

представників теле- і радіокомпаній, розсилка прес-релізів, публікація 

матеріалів на найбільш рейтингових сайтах та на сайті Міністерства); 

• організація прес-

конференцій, «прямих ліній», 

«круглих столів», які 

працюють на підвищення 

іміджу університету та 

здатних залучити 

представників ЗМІ; 

• створення 

високотехнологічних 

телекомунікаційних і 

комп'ютерних засобів, внутрішньофірмових комунікацій для оперативного 

виробництва та тиражування інформації про заклад вищої освіти; 

• підтримка інноваційної діяльності; 



 
 

•підвищення ефективності зв'язків з громадськістю та 

працевлаштування студентів і випускників; 

•захист від недостовірної інформації про заклад вищої освіти. 

Результатами реалізації Концепції розвитку та функціонування 

Університету є: 

● позиціонування Університету, як одного з динамічно 

розвивающихся українських закладів вищої освіти інноваційного типу; 

● розвиток міжнародних і міжрегіональних зв'язків 

Університету, за допомогою створення іміджу Університету, як одного з 

великих сучасних освітніх і наукових центрів України; 

● зміцнення корпоративної культури, забезпечення доступності 

інформації про події, що відбуваються в Університеті для різних цільових 

аудиторій; 

● ефективний рекламно-інформаційний супровід заходів 

всеукраїнського і міжнародного рівня, що впливають на створення іміджу 

Університету. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

Національного університету “Одеська юридична академія” 

 

№ 
п/п 

Показник Значення показника 

1 2 3 

1. Рівень акредитації ВНЗ                    IV 

2. Кількість ліцензованих спеціальностей                    13                       

3. Кількість спеціальностей, акредитованих за: 
- 1 рівнем 
- 2 рівнем 

- 3 рівнем 
- 4 рівнем 

 
                    1 
                    4 

                    0 
                    9 

4. Контингент здобувачів вищої освіти на всіх курсах: 
навчання 
• на денній формі навчання; 

• на заочній формі навчання 

 
 
                8268 

                2226 

5. Кількість факультетів (відділень)                   26 

6. Кількість кафедр (предметних комісій)                   49 



 
 

7. Кількість співробітників (всього) 
• в т.ч. педагогічних 

                3024 
                1119 

8. Серед них: - докторів наук, професорів, осіб/% 
- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 

               13.8% 
               82.9% 

 

9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.              63595.17 

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)                5851.5 

11. Кількість посадкових місць в читальних залах                  782 

12. Кількість робочих місць з ПЕОМ для здобувачів 

вищої освіти- у тому числі з виходом в Інтернет 

                 558 

 
1.2. Підготовка правників 

Національний університет 

«Одеська юридична академія» 

здійснює підготовку правників за 

освітніми рівнями - молодший 

спеціаліст, бакалавр та магістр, що 

відповідає IV рівню акредитації. 



 
 

Для всіх освітніх ступенів спеціальності «Право» розроблені 

освітньо-професійні програми фахівців. Навчання в Університеті 

здійснюється за навчальними планами, якими передбачено підготовку 

фахівців за навчальними 

дисциплінами циклу 

загальної та професійної 

підготовки. 

Університетом, при 

формуванні навчальних 

планів та робочих 

програм навчальних 

дисциплін з усіх 

ліцензованих 

спеціальностей, 

враховано, що в сучасних умовах освіта повинна посилити функцію 

нарощування інтелектуального ресурсу нації та формування нових знань і 

навичок. Всі вони розроблені на підставі державних нормативів і 

стандартів, затверджених Міністерством освіти і науки України та інших 

законодавчих та нормативних документів. В межах загального циклу 

здобувачі вищої освіти опановують дисципліни, які розширюють їх 

кругозір та закладають основи суспільних знань. В межах дисциплін 

професійного циклу здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни, 

необхідні для їх подальшої професійної діяльності. Здобувачі вищої освіти 

опановують знання під час лекційних, практичних занять, самостійного 

вивчення дисциплін, написання контрольних, курсових та кваліфікаційних 

робіт. Завершальним етапом підготовки правників є атестація, яка 

допомагає встановити відповідність засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  

Програми, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, 

відповідають сучасним українським і європейським стандартам вищої 

освіти, розробленим у рамках Болонського процесу.  

Головне завдання 

Університету полягає у 

підготовці здобувачів 

вищої освіти нового 

покоління, спроможних 

на високому 

професійному рівні 

реалізовувати здобуті 

знання в усіх сферах 



 
 
багатогранної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, 

творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально 

діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку 

правового і демократичного суспільства. 

 

 
 

1.3. Підготовка журналістів та PR-менеджерів 
 

Факультет журналістики 

бере активну участь у 

проведенні медіа-днів в Одесі 

різних організацій, зокрема в 

2018 році були організовані та 

проведені Медіадні ПРООН 

«Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду», 

Молодіжний медіа форум за підтримки Управління Верховного комісара з 

прав людини ООН.  

У 2018 році факультетом 

журналістики було проведено вже 5-у 

Міжнародну науково-практичну 

конференцію молодих вчених «Вплив 

нових медіа: міждисциплінарний підхід», у 

роботі якої взяли участь близько сотні 

учасників. Також факультетом 

журналістики було проведено VIII 

Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд», 

в якому було представлено понад 150 робіт як з різних регіонів України 

(Одеса, Київ, Запоріжжя, Львів, Кам’янець-Подільський, Харків, Луцьк, 

Маріуполь, Суми, Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Миколаїв, Острог, 

Черкаси, Херсон), так і з-за кордону (Польща, Франція, Грузія, Молдова, 

Росія, Білорусь). 

   При факультеті журналістики 

діють:  

● лабораторія журналістської 

творчості TRoom;  
● навчально-науковий центр систем 

та засобів соціальних комунікацій; 

студентські газети «Овсянка, сер!», «E-

note»; 



 
 

● Інтелект клуб «Ерудит»; 
● «Школа лідерства і громадської активності»; 
● «Школа наставництва»; 
● «Школа юного журналіста, рекламіста та піарника»; 
● Дебатний клуб; 
● KinoKresh 

 
1.4. Підготовка психологів, політологів та соціологів 

 

Факультет психології, політології та соціології здійснює підготовку 

спеціалістів за напрямами «політологія», «психологія» та «соціологія», за 

освітніми ступенями — бакалавр, магістр денної форми навчання, на 

бюджетній та контрактній основі.  

Факультет є 

колективним членом 

Міжнародної асоціації 

студентів політичної науки з 

правом голосу та 

Соціологічної асоціації 

України. На постійній основі 

факультет взаємодіє з 

Одеським відділенням ВГО 

«Комітет виборців України», 

ГО Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень 

«ЛАД», іншими інститутами громадянського суспільства, політичними 

партіями та мас-медіа. Щорічно для студентів факультету проводяться 

екскурсії до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

У 2018 році на базі 

Університету було 

проведено ІІ етап 

Всеукраїнських Олімпіад зі 

спеціальності «Політологія» 

та з дисциплін «Соціологія» 

і «Політологія». Здобувачі 

факультету зайняли I 

командне місце у другому 

етапі Всеукраїнської 

Олімпіади зі спеціальності 

«Політологія». Наша команда обійшла представників з 27 закладів вищої 

освіти України. Здобувачі вищої освіти факультету психології, політології 



 
 
та соціології Олена Костинюк посіла ІІ місце у Всеукраїнській Олімпіаді зі 

спеціальності «Політологія». У цьому ж році стала стипендіатом програми 

«Завтра.UA» та послом європейської молоді в Україні. 

 

1.5. Підготовка фахівців з питань інтелектуальної власності, 
інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності  

 
У 2018 р. робота Університету була також спрямована на підготовку 

фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та 

інноваційної діяльності за відповідними освітніми (освітньо-

професійними) програмами спеціальностей «Менеджмент», «Право» та 

«Системний аналіз».  

Усього за звітній 

період в Київському 

інституті інтелектуальної 

власності та права за денною 

та заочною формами 

навчання було підготовлено 

163 особи, у т.ч. 146 осіб 

освітнього ступеня 

«магістр» та 17 осіб 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст», а саме: 

- освітня програма «Інтелектуальна власність» спеціальності 081 

«Право» - 48 осіб, з яких 8 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст»; 

- освітня програма «Управління інтелектуальною власністю» 

спеціальності 073 «Менеджмент» - 81 особа, з яких 9 осіб освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; 

- освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» 

спеціальність 073 «Менеджмент» - 12 осіб; 

- освітня програма «Консолідована інформація» спеціальність 124 

«Системний аналіз» - 22 особи. 

У сфері охорони інтелектуальної власності, інформаційно-

аналітичної та інноваційної діяльності за звітний період науково-

педагогічними працівниками Інституту розроблено теоретико-

концептуальні засади інноваційно-інтелектуального розвитку національної 

економіки в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, досліджено 

вплив на інноваційний розвиток підприємств чинників, пов’язаних із 

управлінням їх інтелектуальним капіталом, поглибленням інтеграційних та 

трансформаційних процесів в науково-технологічній сфері, а також 



 
 
побудована модель управління інноваційними процесами, 

інтелектуальною власністю у складі активів  на підприємствах з позиції 

системного підходу. 

В контексті сприяння поширення досвіду щодо підготовки фахівців 

для сфери охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

Університет є організатором Міжнародної науково-практичної 

конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності 

юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності», Міжнародної 

науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної 

власності в інноваційному розвитку економіки та права», Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Безпека як правовий концепт». 

Спільно з іншими 

закладами вищої освіти 

та організаціями України 

Університет бере 

активну участь у заходах 

Всесвітньої організації 

інтелектуальної 

власності щодо 

управління 

інтелектуальною 

власністю в 

університетах та наукових установах України, у діяльності Школи 

стартапів при Національному технічному університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" із виведенням кращих 

випускників на Міжнародний конкурс інноваційних проектів Sikorsky 

Challenge. 

З метою удосконалення підготовки фахівців у сфері інтелектуальної 

власності викладачами Київського інституту інтелектуальної власності та 

права Університету впроваджуються мультимедійні лекції при викладанні 

спецкурсів «Авторське право і суміжні права», «Права медійної 

особистості», «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу».  

У 2018 календарному році викладачами кафедри інтелектуальної 

власності та цивільно-правових дисциплін за участі спеціалістів у сфері 

інтелектуальної власності було проведено майстер класи для студентів, 

зокрема: «Спеціалізація юриста у сфері інтелектуальної власності»; 

«Охорона прав інтелектуальної власності у сфері індустрії моди»;  «Власне 

зображення людини та художні твори: баланс інтересів»;  «Охорона 

географічних зазначень в індустрії алкогольних виробів»;  «Об’єкт техніки 

як продукт труда, його зв’язок з оточуючим середовищем»; «Історія 



 
 
повітроплавання і авіації. Початок, розвиток, перспективи»;  «Особливості 

набуття права та торговельні марки в Україні за національною та 

Мадридською процедурами»;  «Охорона творів дизайну: авторське право 

VS патентне право»;  «Охорона права на ресторанні страви: авторське 

право VS патентне право»;  «Реєстрація торговельних марок в Україні». 

Основними базами практики студентів у сфері інтелектуальної 

власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності є ДП 

«Український інститут інтелектуальної власності», НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України, Центр судової експертизи та експертних 

досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової 

адміністрації України, Державна науково-технічна бібліотека України, 

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», 

а також патентно-юридичні фірми та агентства.  

З метою популяризації інтелектуальної власності та рівня 

обізнаності учнів загальноосвітніх шкіл проводяться навчальні семінари-

уроки з факультативу «Право та мистецтво» у закладах освіти, зокрема для 

учнів «Школи Супергероїв», що перебувають на стаціонарному лікуванні 

у НДСЛ «Охматдит»  МОЗ України. 

 
1.6. Центр кібербезпеки та інформаційних технологій 

 
Спеціальності в сфері 

інформаційних технологій 

вважаються в сучасному світі 

одними з 

найперспективнішими. За 

ініціативою Президента 

Університету, академіка Сергія 

Васильовича Ківалова у 2018 

році в Університеті було 

створено факультет 

інформаційних технологій та кібербезпеки. 

Метою створення та функціонування факультету інформаційних 

технологій та кібербезпеки є підготовка висококваліфікованих фахівців зі 

спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», 

«Комп’ютерні науки».  



 
 

До 21-ї річниці заснування 

Університету відкрили Центр 

кібербезпеки та інформаційних 

технологій. Центр кібербезпеки та 

інформаційних технологій 

складається з 13 кабінетів, 

обладнаних більш ніж 

трьомастами комп'ютерами 

останнього покоління, а також 

серверної. Тут втілені 

найпередовіші досягнення в сфері цифрових технологій і IT-сфері. 

Протягом року студенти вивчають інноваційні та дуже затребувані 

дисципліни, такі як «IT-право» і «Електронне судочинство». Здобувачі 

вищої освіти впевнені, що сучасна база підготовки дозволить їм значно 

підвищити рівень знань. 

  



 
 

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

2.1. Сучасні методи профорієнтаційної роботи 
 

Одним із пріоритетних 

завдань сучасної освіти в 

умовах модернізації є 

підготовка вступника до 

усвідомленого професійного 

вибору. Діти, особливо у 

підлітковому віці, самостійно 

визначитися зі своїм 

професійним вибором не 

можуть, адже вони ще повною 

мірою не готові усвідомити всі сторони свого майбутнього життя. Вони 

потребують максимальної підтримки з боку дорослих, психолого-

педагогічного супроводу, спільної діяльності школи, сім'ї, соціуму. 

Недостатня сформованість мотивів саморозвитку особистості школяра і 

його готовності до вибору майбутньої професії - важлива проблема, яку 

необхідно вирішувати. 

Тому в даний час професійній орієнтації в Університеті відводиться 

нова пріоритетна роль - необхідність створення умов для психолого-

педагогічної підтримки вступників у її професійному самовизначенні, 

допомоги у виявленні професійних інтересів, схильностей, визначення 

реальних можливостей в освоєнні тієї чи іншої професії, успішної 

соціалізації в суспільстві та активної адаптації на ринку праці. Таким 

чином, виникає необхідність в оновленні підходів до організації 

профорієнтаційної роботи, в тому числі її форм і методів.  

Необхідною умовою вступної 

кампанії є проведення Дня 

відкритих дверей. Для вступників 

діє безкоштовний Центр 

консультативної допомоги, де 

працюють спеціалісти, що 

допоможуть розібратися та 

підкажуть основні моменти вступної 

кампанії. 

Основним методом профорієнтаційної роботи з учнями в 

Університеті залишаються ознайомчі інтерактивні лекції.  

Основною метою профорієнтаційної роботи, звичайно ж, є допомога 

вступникам з вибором, як профілю навчання, так і подальшої професійної 



 
 
діяльності. Професійне самовизначення, вільний, але при цьому свідомий 

вибір, який може спиратися на цілком ґрунтовні аргументи - все це і є 

цілями роботи з профорієнтації. 

 

2.2. Участь ЗМІ та соціальних мереж у профорієнтації 

Професійні інструменти, які пов’язані зі світовою мережею Інтернет 

та зв’язки зі ЗМІ  на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших 

сервісів, які використовуються для комунікації. Вони дозволяють 

вирішувати широке коло завдань у сфері маркетингу і реклами.  

У Національному 

університеті «Одеська юридична 

академія» створено і успішно 

просуваються офіційні профілі в 

мережі Інтернет. 

На даний момент 

Національним університетом 

«Одеська юридична академія» 

використовується широкий 

список профорієнтаційних 

інструментів для залучення абітурієнтів: 

- веб-сайт Університету (onua.edu.ua) та сайти структурних 

підрозділів університету (понад 50 профілів) 

- соціальні мережі (профілі в Instagram, Facebook, Youtube, Twitter та 

профілі структурних підрозділів (понад 100) 

- зв'язок зі ЗМІ (понад 30 українських телеканалів, електронних та 

друкованих газет) 

- інформаційні освітні платформи (osvita.ua, education.ua, parta.ua 

тощо) 

Виходячи з аналізу досвіду використання професійних інструментів, 

які пов’язані з мережею Інтернет, та зв’язків зі ЗМІ в університеті можна 

зробити висновок, що вони мають ряд привілеїв: 

- школярі і здобувачі регулярно використовують соціальні мережі та 

сайти не тільки для спілкування і обміну інформацією, але і в освітніх 

цілях; 

- соціальні мережі є умовно безкоштовним способом донесення 

інформації до цільової аудиторії (школярі, студенти, викладачі); 

- соціальні мережі дозволяють доносити інформацію оперативно і в 

потрібному обсязі; 



 
 

- зворотній зв’язок з користувачами соціальних мереж та сайту 

дозволяє підтримувати зв'язок з цільовою аудиторією (задавати питання, 

надсилати повідомлення тощо); 

Таким чином, незважаючи на те, що робота в соціальних мережах, 

робота з сайтом та ЗМІ є досить трудомісткою і вимагає практично 

цілодобової  уваги, результати її позитивно відображаються на формуванні 

образу Університету, що стає конкурентною перевагою на ринку освітніх 

послуг. 

 
2.3. Результати вступної кампанії 2018 року 

Національний університет "Одеська юридична академія" є провідним 

закладом вищої освіти України в галузях право, політології, соціології, 

журналістики, реклами і зв'язків з громадськістю та є спадкоємцем 

славних традицій Одеської національної юридичної академії та Одеської 

правової школи. 

Університет у повному обсязі забезпечує виконання державного 

замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців. 

Організація прийому на навчання до Університету здійснювалась 

при суворому дотриманні чинного законодавства та відповідно до 

затверджених правил прийому. Скарг щодо порушення правил прийому не 

було. 

Результати прийому на навчання за денною формою у 2018 

навчальному році: 

 
 
 Бюджет Контракт Всього 

Бакалавр 191 779 970 

Магістр 522 695 1217 

Молодший спеціаліст 95 375 470 

Всього 808 1849 2657 

 

Результати прийому на навчання за заочною формою у 2018 

навчальному році: 

 
 Бюджет Контракт Всього 

Бакалавр 0 43 43 

Магістр 0 609 609 

Молодший спеціаліст 0 0 0 

Всього 0 652 652 

 

Оскільки Університет є багатопрофільним вищим навчальним 

закладом, важливими є показники формування контингенту студентів в 

розрізі за спеціальностями («право», «соціологія», «політологія», 

«журналістика», «публічне управління та адміністрування», 



 
 
«правоохоронна діяльність», «міжнародне право», «психологія», 

«системний аналіз», «менеджмент»).  

 
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Право» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 2590 

денна форма 2226 

в т.ч. за держзамовлення  711 

заочна форма 321 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

 

Денна форма 222 

Заочна форма 59 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Політологія» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 30 

денна форма 30 

в т.ч. за держзамовлення  16 

заочна форма 0 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Соціологія» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 31 

денна форма 31 

в т.ч. за держзамовлення  4 

заочна форма 0 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

 



 
 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 
за напрямом та спеціальністю «Психологія» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 28 

денна форма 28 

в т.ч. за держзамовлення  5 

заочна форма 0 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Журналістика» 
в Національному університеті «Одеська юридична академія» 

 
№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 83 

денна форма 78 

в т.ч. за держзамовлення  6 

заочна форма 5 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Менеджмент» 
в Національному університеті «Одеська юридична академія» 

 
№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 84 

денна форма 35 

в т.ч. за держзамовлення  2 

заочна форма 49 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

 
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 



 
 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 135 

денна форма 32 

в т.ч. за держзамовлення  5 

заочна форма 103 

в т.ч. за держзамовлення 45 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

за напрямом та спеціальністю «Міжнародне право» 
в Національному університеті «Одеська юридична академія» 

 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 25 

денна форма 23 

в т.ч. за держзамовлення  4 

заочна форма 2 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 
за напрямом та спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» 
 

№ Показник 2018-2019 н.р. 

1 Прийнято на навчання, всього (осіб) в т.ч.: 283 

денна форма 154 

в т.ч. за держзамовлення  0 

заочна форма 129 

в т.ч. за держзамовлення 0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих за 
скороченим терміном навчання 

0 

Денна форма 0 

Заочна форма 0 

  



 
 

РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА, ОРГАНІЗАЦІЯ 

ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Розробка, впровадження та вдосконалення освітніх програм 
підготовки фахівців 

 

Кожна освітня  програма (далі  також  – ОП) відноситься  до  одного  

з  рівнів  вищої освіти і спеціальності. В рамках однієї спеціальності 

закладом вищої освіти можуть реалізуватися кілька  окремих  ОП  за  

різними  спеціалізаціями.  Профільна  спрямованість,  обумовлена 

суттєвими  особливостями  предметної  сфери  програми,  переліку  

програмних компетентностей, програмних  результатів  чи  переліку  

освітніх  компонентів і є підставою для розробки окремої ОП. 

В Університеті затверджено єдині форми описів освітніх програм і 

робочих навчальних програм дисциплін. Наразі в Університеті діє 

Положення про освітні програми, в якому затверджено: 

- порядок розроблення, розгляду і затвердження освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм;  

-  класифікації, види та стандарти освітніх програм; 

- основні вимоги щодо застосовуваних до них принципів і процедур 

забезпечення якості (моніторинг, оцінювання, внутрішня акредитація, 

періодичний перегляд, порядок припинення);  

- порядок реалізації, моніторингу та періодичного перегляду 

(удосконалення) освітньої програми. 

 Факультети, інститути, кафедри та просто ініціативні групи можуть 

оперативно розробляти спеціалізовані й міждисциплінарні програми 

підготовки, орієнтуючись на потреби суспільства, держави, ринку праці та 

вступників, на власні прогнози розвитку науки та виробництва.  

Заклад вищої освіти при розробленні освітніх програм самостійно 

визначає перелік і зміст компонентів освітніх програм. Відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» освітні програми та навчальні плани 

для кожного рівня вищої освіти та спеціальності затверджує Вчена рада 

Університету.  

  



 
 

3.2 Практична та самостійна підготовка здобувачів вищої 

освіти 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом 

проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 

згідно з укладеними Національним університетом «Одеська юридична 

академія» договорами або у його структурних підрозділах, що 

забезпечують практичну підготовку, у тому числі в юридичній клініці 

Університету. 

Практична підготовка 

проводиться в умовах 

професійної діяльності під 

керівництвом науково-

педагогічного персоналу та 

спеціаліста з відповідного фаху. 

Програма практичної підготовки 

затверджується випусковою 

кафедрою, терміни її проведення 

визначаються навчальним 

планом.  

Після закінчення терміну практики здобувачів вищої освіти звітують 

про виконання програми практики, у тому числі індивідуальних завдань, 

шляхом підготовки та подання керівнику практики від кафедри звіту про 

проходження практики за наявності відгуку керівника від бази практики з 

оцінкою роботи здобувачів вищої освіти під час виконання програми 

практики, а також інших звітних документів. 

Керівники структурних підрозділів Університету, що забезпечують 

практичну підготовку, зобов’язані забезпечити створення належних умов 

для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до 

законодавства. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача вищої 

освіти, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити 

не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу 

здобувачів вищої освіти, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти над конкретною 

дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 



 
 

Самостійна робота здобувача вищої освіти забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, 

конспект лекцій викладача, практикум тощо. 

Матеріал з навчальної дисципліни, що передбачений робочим 

навчальним планом, для самостійного опрацювання здобувачем вищої 

освіти виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався під час проведення навчальних занять. 

 

Бази практичної підготовки здобувачів вищої освіти  
Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

Види практики і термін проведення Основні бази практики 

1. Ознайомча / ІІ тижні Національний університет «Одеська 

юридична академія» 

2. Навчальна / IV тижні 1.Одеська міська рада 
2. Місцеві прокуратури 

3. Пенсійний фонд України 
4. Нотаріат 

5. Юридична клініка  Національного 

університету  «Одеська юридична 
академія» 

3. Виробнича / IV тижні 1. Генеральна прокуратура 
України 

2. Суди та Державна судова 

адміністрація 
3. Національна поліція України 

4. Пенсійний фонд України 
5. Державна фіскальна служба 

України 

6. Митниця Державної фіскальної 
служби України 

7. Міністерство юстиції України 
та територіальні представництва 

8. Міністерство закордонних 

справ України 
9. Державні адміністрації 

10. Нотаріат 

4. Переддипломна / IV тижні 1. Органи прокуратури України 
2. Національне антикорупційне 

бюро України 
3. Суди та Державна судова 

адміністрація 

4. Органи Національної поліції 
України 



 
 

5. Пенсійний фонд України 
6. Державна фіскальна служба 

України 

7. Митниця Державної фіскальної 
служби України 

8. Міністерство закордонних 
справ України 

9. Міграційна служба України 

10. Центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

11. Державні адміністрації 
12. Нотаріат 

13. Адвокатура 

14. Приватні підприємства 
 

 

 

3.3. Підготовче відділення 

Станом на кінець 2018 року підготовче відділення Центру організації 

освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи провело якісне 

оновлення навчальних програм з метою покращення якості освітньої 

підготовки для майбутніх фахівців, організувало профорієнтаційну роботу 

серед загальноосвітніх навчальних закладів з метою поглибленого 

ознайомлення можливих слухачів з наявними напрямами та 

спеціальностями у Національному університеті «Одеська юридична 

академія» (далі – Університет). Також були здійснені заходи для 

збільшення кількості потенційних слухачів підготовчих курсів для 

вступників коледжів та закладів вищої освіти.  

За поточний рік були виконані наступні задачі:  

1. Підготовка інформаційних листів у міські та районні 

загальноосвітні навчальні заклади з метою ознайомлення учнів про наявні 

підготовчі курси на базі Університету; 

2. Організація та проведення відкритих лекцій науково-

педагогічними та педагогічними працівниками  Університету в різних 

містах України; 

3. У поточному році була проведена профорієнтаційна робота для 

учнів шкіл в м. Одеса та Одеській області; 

4. Здійснення рекламно-інформаційних оголошень в засобах масової 

інформації, а саме на радіо та телебаченні. Підготовка інформаційного 

банеру для офіційного сайту Університету та постійна публікація 

рекламних постів в різних соціальних мережах; 



 
 

5. Організація проведення безкоштовного пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання для учнів 11 класів з дисциплін: українська мова 

та література, історія України та англійська мова; 

6. Організація екскурсій Університетом для слухачів підготовчих 

курсів, які передбачають відвідування Музею рідкісної книги, Музею 

холодної та вогнепальної зброї, криміналістичної лабораторії, а також 

Центру тестування на поліграфічних досліджень; 

7. Забезпечення сертифікатами слухачів, що підтверджують 

проходження підготовчих курсів на базі Університету. 

 

На базі підготовчого відділення функціонують наступні види курсів 

підготовки до вступу до коледжів:  

1. Основи правознавства; 

2. Українська мова. 

Навчальними програмами підготовчого відділення передбачені 

наступні напрямки підготовки вступників до закладу вищої освіти: 

1. Української мова та література; 

2. Історія України; 

3. Англійська мова; 

4. Англійська мова (курс підготовки до складання міжнародного 

іспиту на рівень В2 для викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти); 

5. Англійська мова (підготовка до вступного іспиту до магістратури); 

6. Основи правознавства (вступ до магістратури для тих, хто має 

диплом бакалавра за спеціальностями «Економіка» та «Право»). 

 



 
 

Інформація про підготовче відділення Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи  
Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

Навчальний 
рік 

Термін підготовки 3 місяці Термін підготовки 
3 тижні Термін підготовки 6 місяців 

Термін 
підготовки 2 

місяці 

Термін 
підготовки 1 

місяць 

Українська 
мова та 

література 
Англійська 

мова 
Історія 

України 
Основи 

правознавств
а 

Українська 
мова 

Основи 
правознавства 

Українська 
мова 

Українська 
мова та 

література 
Історія 

України 

Англійська мова 
(Курс підготовки 

до складання 
міжнародного 

іспиту на рівень В2 
для викладачів, 

аспірантів, 
студентів) 

Право (підготовка 
до складання ЗНО 

для вступу до 
магістратури) 

Англійська мова 
(курс підготовки до 

складання ЗНО з 
англійської мови 
для вступу на ОС 

«Магістр») 

2014-2015 12 - 8 33 32 14 13 12 8 - - - 

2015-2016 6 - 7 17 15 34 32 6 7 8 - 12 

2016-2017 4 3 11 51 26 38 34 4 11 10 - - 

2017-2018 9 
 12 9 66 58 49 38 17 17 10 6 - 

Всього осіб 31 15 35 167 131 135 117 39 43 28 6 12 

 



 
 

3.4. Відділ тестології 
Відділ тестології створений з метою впровадження технологій 

комп’ютерного тестування у навчальний процес, удосконалення системи 

тестового контролю знань в освітній діяльності та підвищення якості 

професійної освіти.  

Відділ тестології регулярно оновлює методи й схеми проведення 

тестування й атестацій, для здобувачів вищої освіти відповідно до умов і 

вимог, що змінюються. 

Фахівці відділу тестології співпрацюють з викладачами, докторами та 

кандидатами юридичних наук, для оновлення та удосконалення банку 

тестових завдань з дисциплін, які виносяться на проведення семестрових 

екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти у формі комп’ютерного 

тестування, а також здійснюють підготовку і поточний контроль за 

проведенням іспитів. 

Банк тестових завдань містить вісім базових юридичних дисциплін, а 

саме: конституційне право, адміністративне право, цивільне право та 

цивільний процес, кримінальне право та кримінальний процес, міжнародне 

право та міжнародний захист прав людини, а також з іноземної мови 

(англійська, німецька, французька) та логічного мислення.  

Здійснено формування банку тестових завдань для проведення 

семестрових екзаменів з використанням тестових технологій з дисциплін 

«Судові та правоохоронні органи» та «Сучасний конституціоналізм». 

 У травні-червні 2018 року відділом тестології проведено:  

- тестовий контроль знань здобувачів вищої освіти під час літньої 

екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. з використанням тестових технологій. 

- атестацію здобувачів вищої освіти IV курсу денної форми навчання та 

V курсу заочної форми навчання у формі комп’ютерного тестування. 

Відділ тестології продовж навчального року проводить підготовку 

бакалаврів для якісного складання підсумкових іспитів та єдиного 

фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на (другий) магістерський рівень вищої освіти. 

З вересня 2018 року для системного контролю знань студентів 

підготовче тестування бакалаврів проводиться на практичних заняттях з 

дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. А також 

комп'ютерні тести використовуватися студентами для самоконтролю і 

оцінки рівня своїх знань при самопідготовці. 

У період з вересня по листопад 2018 року здійснено оновлення і 

формування банку тестових завдань з дисциплін: «Історія держави і права 

зарубіжних країн»,  «Основи римського приватного права», «Трудове 

право», «Адвокатура України», «Кримінальне право», «Господарське 



 
 
право», «Право інтелектуальної власності», що виносяться на зимову 

екзаменаційну сесію 2018-2019 н.р. 

Тестовий контроль здобувачів вищої освіти проводиться з метою 

встановлення відповідності змісту,  рівня і якості підготовки випускників 

вимогам міжнародних та державних освітніх стандартів.  

Проведення контрольних заходів дозволяє закладам вищої освіти 

формувати висококласних фахівців. 

 
3.5. Відділ оцінювання якості вищої освіти 

Згідно з Положенням про Відділ оцінювання якості вищої освіти 
Університету, на відділ оцінювання покладається обов’язок забезпечувати 
реалізацію політики моніторингу якості надання освітніх послуг в 
Університеті. Відповідно до зазначеного завдання, представниками відділу 
були реалізовані наступні проекти: 

- участь у розробці модельного Положення про центр забезпечення 
якості вищої освіти (за сприяння проекту USAID “Нове правосуддя”); 

- участь з доповіддю на міжнародній конференції щодо якості 
юридичної освіти та ознайомлення учасників конференції із досягненнями 
відділу оцінювання якості вищої освіти Університету (за сприяння проекту 
USAID “Нове правосуддя”); 

- участь у тренінгу для підготовки тренерів для підготовки експертів із 
забезпечення якості вищої освіти, організованого Інститутом вищої освіти 
НАПН України за сприянням Міністерства освіти та науки України, 
Центру дослідження вищої освіти (Чеська Республіка), Благодійного Фонду 
«Інститут розвитку освіти» та ін. 

- проведено опитування здобувачів вищої освіти Університету щодо 
якості надання освітніх послуг у 2017-2018 н.р., узагальнено результати 
даного опитування та сформульовано власні рекомендації щодо 
вдосконалення освітнього процесу в Університеті; 

- розроблено проекти положень про вибіркові дисципліни та про 
курсові роботи. 

 

3.6. Курс лекцій на іноземній мові 

З 25 вересня 2018 р. по 30 листопада 2018 р. в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» на базі факультету 

міжнародно-правових відносин проводився курс лекцій з юридичних 

дисциплін англійською мовою для здобувачі вищої освіти 1, 2, 3 і 4 курсів 

всіх навчальних структурних підрозділів денної форми навчання і для 

студентів 2 і 3 курсів Юридичного коледжу Університету. 



 
 

До навчального процесу 

були внесені зміни до курсу 

лекцій з юридичних 

дисциплін, які викладаються 

на англійській мові, а саме 

навчальним відділом 

Університету було розроблено 

навчальний план англійського 

потоку, який відповідає 

навчальним планам усіх 

навчальних структурних підрозділів Університету (введення нових 

дисциплін юридичного профілю з необхідною кількістю кредитів ECTS). В 

цьому навчальному році впроваджена процедура перезарахування балів (за 

національною шкалою та шкалою 100-та балів), які здобувачі вищої освіти 

отримали під час складання заліково-екзаменаційної сесії на англійському 

потоці до додатку диплома бакалавра.  

В результаті внесення 

змін до навчального процесу 

відкривається шлях до 

розвитку академічної 

мобільності викладачів та 

здобувачів вищої освіти 

Університету, та залучення 

іноземних громадян до участі 

в освітньому процесі 

Університету. 

216 здобувачів вищої 

освіти були зараховані на курс лекцій з юридичних дисциплін в цьому 

навчальному році. В результаті неуспішності 27 студентів були 

відраховані. Таким чином, факультатив з юридичних дисциплін 

англійською мовою успішно закінчили 189 студентів. 

З них, 111 студентів отримали сертифікати з відзнакою (всі предмети 

складені на 90 та більше балів): 

1 курс – 25       2 курс – 40        3 курс – 23       4 курс – 23   

та 78 – сертифікати без відзнаки (бали 60-90): 

1 курс – 17       2 курс – 19        3 курс – 22       4 курс – 20   

  Студенти прослухали 15 юридичних дисциплін на англійській мові. 

  1 курс (4 предмети) – «Загальнотеоретична юриспруденція», «Історія 

держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн» та 

«Основи римського приватного права». 



 
 
  2 курс (4 предмети) – «Конституційне право», «Цивільне право (ч. 

1)», «Екологічне право» та «Трудове право». 

  3 курс (4 предмети) – «Господарське право», «Адміністративно-

процесуальне право», «Право інтелектуальної власності» та «Міжнародне 

право». 

  4 курс (3 предмети) – «Господарське право», «Господарське 

процесуальне право» та «Право Європейського Союзу». 

  В новому навчальному плані англійського потоку у всіх 

вищеперерахованих предметів вид контролю – екзамен, і кожному з них 

виділено від 3,0 до 8,0 

кредитів ECTS. 

  Весь навчальний план 

за І семестр 2018-2019 н.р. 

складає 60 кредитів ECTS 

(половина кредитів, які 

виділено для отримання 

диплома бакалавра).   

 

3.7. Система контролю успішності здобувачів вищої освіти 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться педагогічними та науково-

педагогічними працівниками на всіх видах аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки здобувачів до 

виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю - 

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та здобувачами у 

процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

здобувача. Особливою формою поточного контролю є атестація. 
Рубіжний контроль як форма поточного контролю виставляється 

викладачем, який проводить практичні заняття, на основі поточних оцінок 

здобувача та за умов відсутності пропусків занять без поважної причини. 

Атестаційна оцінка визначається на основі обчисленої середньої 

арифметичної оцінки здобувача з округленням до цілої. 

Підсумковий контрольпроводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

здобувачів вищої освіти. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

(в усній формі або у формі комп’ютерного тестування), 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 



 
 
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в 

терміни, встановлені навчальним планом. 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Університеті 

здійснюється відповідно до Положення про порядок організації та 

проведення контрольних заходів. 

 

3.8. Навчально-методична рада Університету 
 

Навчально-методична робота Університету здійснювалася відповідно 

до затвердженого плану під керівництвом Навчально-методичної ради 

(далі – НМР). Всього було проведено 4 засідання НМР, на яких 

обговорювалися найважливіші питання методичного забезпечення 

навчального процесу серед яких: 

- концептуальні питання вдосконалення правничої (юридичної) освіти 

про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу; 

- порядок організації та проведення контрольних заходів;  

- організаційно-методичні засоби забезпечення самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, у тому числі, питання запровадження 

комп'ютерного супроводження самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти; 

- організації роботи комісії НМР Університету з поточного контролю 

знань і вдосконалення навчального процесу;  

- звіти директорів інститутів та деканів факультетів про стан 

навчально-методичної роботи в навчальних підрозділах Університету 

тощо. 

У складі  НМР Університету були створені 6 комісій, які з метою 

оптимізації роботи НМР та ефективного вирішення питань навчально-

методичного контролю діяльності НМР на засіданні у грудні були 

об’єднані у 4 комісії : 

 Комісія по поточному контролю знань та вдосконаленню 

навчального процесу; 

 Комісія із запровадження нових технологій до навчального процесу; 

 Комісія з питань методичного забезпечення навчального процесу; 

 Комісія по організації підвищення кваліфікації рівня і професійної 

майстерності молодого викладача та науковому забезпеченню. 

 У звітному періоді активно працювала комісія з поточного контролю 

знань і вдосконалення навчального процесу. Члени комісії були присутні 

на лекціях і практичних заняттях у викладачів. У роботі комісії, крім її 

членів, були задіяні досвідчені викладачі та докторанти Університету.  

На високому теоретичному і методичному рівні тривала робота 

постійно діючих семінарів Університету. Зокрема, активно працював 



 
 
постійно діючий методичний семінар молодих викладачів. За звітний 

період продовжувався розгляд тем, пов’язаних з інноваційними 

проблемами у юридичній освіті, методом моделювання, комунікативним 

методом, формуванням професійних навичок при викладанні юридичних 

дисциплін тощо. Доповідачі звертали увагу на формування розвитку 

інноваційної культури здобувачів у сфері юриспруденції. 

У рамках реалізації завдань методичного забезпечення навчального 

процесу продовжено роботу з підготовки і видання серії «Навчально-

методичні посібники Національного університету «Одеська юридична 

академія».  

З метою організації і координації навчально-методичної діяльності в 

Університеті, протягом року НМР заслуховує звіти про стан організації 

навчально-методичної роботи директорів інститутів та деканів факультетів 

Університету.  

НМР приділяє належну увагу якості підготовки кваліфікаційних 

робіт, відгуків та рецензій на кваліфікаційні роботи на кафедрах 

факультетів та інститутів Університету.  

 Важливим напрямом організації навчального процесу в Університеті 

є постійне удосконалення форм і методів навчання, які відповідають 

вимогам підготовки спеціалістів в умовах формування нових тенденцій 

реформування вищої освіти. Одним із пріоритетних напрямів роботи НМР 

на перспективний рік визначено аналіз  проведення  занять з 

використанням тестових завдань, здійснення поточного контролю та 

розробки методичних рекомендацій. 

Особлива увага приділяється забезпеченню Науковою бібліотекою 

Університету навчального процесу необхідною літературою та 

інформацією (комплектує бібліотечний фонд згідно з навчальними 

планами і програмами; наповнює електронний каталог автоматизованої 

інформаційної бібліотечної системи UniLib шляхом створення 

бібліографічного опису документів відповідно до ГОСТ 7.1-2003, IDT; 

наповнює контент сайту Наукової бібліотеки Університету та репозиторію 

eNUOLAIR).  

 
3.9. Випуск фахівців та виконання державного замовлення 

 

Університет щорічно забезпечує випуск висококваліфікованих 

фахівців. У 2018 році ректорат спрямував зусилля на забезпечення 

виконання завдань державного замовлення та договірних зобов’язань, на 

підготовку фахівців в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці та 

загострення демографічної ситуації, дотримання ліцензійних обсягів, 



 
 
формування контингенту здобувачів вищої освіти, професійно-

орієнтованих та здатних опанувати знання і практичні навички відповідно 

до сучасних вимог державних стандартів освіти. 

В цілому в 2018 році Університет підготував та випустив - 4431 
здобувача вищої освіти, з них: 

Денна форма навчання: 
«молодших спеціалістів» - 332(106 за державним замовленням); 

«бакалаврів» - 1902 (1149 за державним замовленням); 

«магістрів» - 1301(805 за державним замовленням). 

Всього - 3535 здобувачів вищої освіти. 

Заочна форма навчання: 
«бакалаврів» - 344(70 за державним замовленням); 

«спеціалістів» - 18(16 за державним замовленням); 

«магістрів» - 469(279 за державним замовленням). 

Всього - 849 здобувачів вищої освіти. 

Вечірня форма навчання: 

«бакалаврів» - 47. 

 

Контингент здобувачів освіти та його структура за освітніми 
ступенями «магістр», «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

Показники Чисельність осіб Частка, % 
Контингент здобувачів освіти, всього 
 

10494 100 

в тому числі: 
 

  

ОС «магістр», з них: 
 

3743 35,67 

за держзамовленням 
 

1333 
 

35,6 

за кошти фізичних та юридичних осіб 
 

2410 64,4 

ОС «бакалавр», з них: 
 

5287 50,38 

за держзамовленням 
 

1837 34,75 

за кошти фізичних та юридичних осіб 
 

3450 65,25 

ОКР «молодший спеціаліст», з них: 
 

1464 13,95 

за держзамовленням 
 

306 20,9 



 
 
за кошти фізичних та юридичних осіб 
 

1158 79,1 

 

РОЗДІЛ IV. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА 

АКАДЕМІЯ” 
 

4.1. Організація науково-дослідної роботи та її результати у 2018 
році 

Наукова діяльність є невід’ємною та пріоритетною складовою 

освітньої діяльності та здійснюється, у тому числі, з метою інтеграції 

наукової, навчальної і виробничої діяльності з урахуванням сучасних 

вимог в освітній сфері. 

Наукова діяльність в Університеті здійснюється на 49 кафедрах, які 

розташовані в м. Одесі, а також у складі структурних підрозділів, які 

знаходяться поза межами м. Одеси: Київський інститут інтелектуальної 

власності та права, Миколаївський інститут права, Чернівецький 

юридичний інститут, Івано-Франківський юридичний інститут, 

Криворізький факультет, Черкаський факультет, а також на базі Центру 

кібербезпеки та інформаційних технологій спеціалізованого Факультету 

кібербезпеки та інформаційних технологій. 

В 2018 році у Національному університеті «Одеська юридична 

академія» здійснювалось одне фундаментальне дослідження, обсяг 

фінансування якого склав 473,0 тис. грн. за рахунок Державного бюджету 

України. 

Науково-дослідну роботу виконують 648 науково-педагогічних 

працівника, а також 91 аспірант денної форми навчання, 5 докторантів та 

13 співробітників науково-дослідної частини. До складу науково-

педагогічних працівників Університету входять 73 доктори наук та 444 

кандидати наук, доцентів. 

Науково-дослідна робота у Національному університеті «Одеська 

юридична академія» у 2018 році здійснювалося у рамках загальної 

п’ятирічної теми наукового дослідження: Стратегія інтеграційного 

розвитку України: правовий та культурний вимір» (номер державної 

реєстрації – 0116U001842). 

Університет бере участь у виданні 12 наукових збірників, з яких 11 

входять до затвердженого МОН України переліку фахових наукових 

видань: «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми 

політики», «Юридичний вісник», «Наукові праці НУ ОЮА», «Lex Portus», 

«Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні проблеми філософії та 



 
 
соціології», «Часопис цивілістики», «Прикарпатський юридичний вісник», 

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська 

юридична академія», «S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central 

Europe». 

Результати проведених наукових досліджень знайшли відображення у 

495 статтях у фахових наукових виданнях обсягом 279 д.а., 124 статті у 

зарубіжних наукових виданнях обсягом 65,1 д.а. та 218 публікаціях у 

міжнародних наукометричних базах даних. 

Також було видано 88 монографій (1002 д.а.), 9 підручників (120 д.а.) 

та 105 навчальних посібників (801 д.а.) та методичних рекомендацій – 114 

(353 д.а.). 

Варто відзначити активізацію вчених в опублікуванні власних 

наукових дослідженнях у виданнях включених до міжнародних 

наукометричних баз даних. Так, у виданнях включених до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus та Web of Science опубліковано – 13 

робіт, у інших наукометричних базах даних – 218 робіт. 

Університет активно бере участь у доктринальному забезпеченні 

нормотворчої та правозастосовної діяльності. 

Зокрема, за результатами наукових досліджень у 2018 році було 

підготовлено 98 наукових висновків, рекомендації щодо надання допомоги 

в плані доктринального тлумачення окремих положень відповідних 

законів та порядку їх застосування на практиці, розроблено 26 

законопроектів та доповідних записок на них з пропозиціями щодо їх 

вдосконалення, та проекти нормативних актів локального регулювання на 

запити, як окремих фізичних осіб, так і на запити підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності. 

За звітний період в Університеті проведено 165 наукових заходів 

(конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів), з яких 11 є 

міжнародними конференціями. 

В Університеті функціонують 5 спеціалізованих Вчених рад.Всього за 

2018 рік у спеціалізованих Вчених радах Університету було захищено 57 

дисертації, з яких 12 докторських та 45 кандидатських. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
п/п 

Показник        2018 рік 

1 2 3 
1. Обсяг фінансування (всього) тис.грн.,  

в т.ч, держбюджетних  
          госпдоговірних  
          міжнародних  
          інших фондів 

473,0 
473,0 
0 
0 
0 



 
 
2. Розподіл обсягів виконання НДР (тис.грн.):  

          • фундаментальні 
          • прикладні 
          • інші 

 
473,0 
0 
0 
1 
1 
13 
7 
0 
1 
648 
73 
444 
100 
 
1 
0 
 
0 
0 
 
88 
722 
124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кількість наукових і науково-технічних підрозділів 
4. Кількість наукових шкіл 
5. Чисельність виконавців НДР (осіб)  

в т.ч. штатних наукових працівників 
          із них: докторів наук  
          кандидатів наук  
професорсько-викладацького персоналу  
          із них докторів наук  
          кандидатів наук 

6. Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі (% від 
штатної чисельності) 

7. Кількість НДР, які виконувалися протягом року 
8. Кількість закінчених робіт (всього) 
9. Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами їх загальний 

обсяг (тис.грн.) 
10. Кількість ліцензійних угод сума проданих ліцензій (тис.грн ) 
11. Кількість наукових видань, опублікованих протягом року (всього), із 

них: монографій (одиниць); 
            публікацій в наукових журналах;  
            публікацій надрукованих в міжнародних журналах 
            посилань визнаних в міжнародних журналах на роботи 
            викладачів ЗВО 

  
  

 
 

Структура обсягів фінансування НДР у 2017-2018 рр. (тис.грн.) 
 

Види НДР 2017 р. 2018 р. 
НДР, які виконуються на замовлення за рахунок 
загального фонду Держбюджету 

1363,1 473,0 

НДР, які виконуються за рахунок власних 
коштів академії 

0 0 

Обсяг фінансування грантів фонду, тис. грн. 60,0 0 
Кількість грантів 1 0 
 

4.2. Діяльність відділу аспірантури та докторантури 
Університету 

На 1 січня 2019 року в аспірантурі Національного університету 

«Одеська юридична академія» навчається всього 263 аспірантів. З 



 
 
відривом від виробництва – 78, без відриву від виробництва – 163, на 

вечірній формі навчання – 13 аспірантів.  

У відпустці по догляду за дитиною знаходиться 8 аспірантів. 

По галузям наук загальна кількість аспірантів розподіляється 

наступним чином: 

галузі наук 
з відривом від 
виробництва 

без відриву від 
виробництва 

вечірня форма 
навчання 

Юридичні  61 156 11 

Політичні  10 6  0 

Філологічні 0 0 0 

Філософські 2 1 0 

Міжнародні 6 8 2 

Соціальні комунікації 0 0 0 

Підготовка аспірантів, які вступили до аспірантури до 2016 року,   

ведеться по 17 спеціальностям. Аспіранти, які зараховані у 2016-2018 

роках, навчаються за 4 спеціальностями: 033 – «Філософія», 052 – 

«Політологія», 081 – «Право», 293 – «Міжнародне право». 

Наукове керівництво здійснює 97 осіб (з них 44 - доктори наук, 
професори, 53 – кандидати наук, доценти). 

У 2018 році в аспірантуру Університету прийнято всього 81 особа. 

Денної форми навчання –  32 (з них 26 за державним замовленням, 6 – на 

контрактних засадах), 5 осіб на вечірню форму навчання (бюджет), 44 

особи – на заочну форму навчання, на контрактних засадах. 

Мав місце конкурс з наступних спеціальностей: 052 – «Політологія», 

081 – «Право», 293 – «Міжнародне право».  

У 2018 році закінчили аспірантуру 43 особи. З відривом від 

виробництва – 29, без відриву від виробництва – 14. З них захистили 

кандидатські дисертації достроково 4 аспірантів – з відривом від 

виробництва, 5 – без відриву від виробництва. В строк захистили 

кандидатські дисертації 3 аспірантів з відривом від виробництва, 2 

аспіранта без відриву від виробництва. Крім цього, представили до 

розгляду кандидатські дисертації – 14 осіб, з яких з відривом від 

виробництва 10, без відриву від виробництва 4.  

Всього захистили та представили на кафедри кандидатські 

дисертації з випуску 2018 року – 28 аспірантів, з них з відривом від 

виробництва – 17, без відриву – 11,  що складає 65 %.  



 
 

Таким чином, у 2018 році випуск аспірантів характеризується 

наступними показниками: 

Показники 2018 р. 

Випуск 43 

Захистили вчасно 7; 7 / 14 

Представили до захисту вчасно 10; 4    / 14 

Усього захистили та представили 17; 11    / 28 

До захисту вчасно 65 % 

Всього в Університеті на науковій Раді Університету у 2018 році 

захистили кандидатські дисертації 45 аспірантів і здобувачів (36 

аспірантів, 9 здобувачів), з них 14 співробітники Університету –  10 

аспірантів та 4 здобувача, 17 – працівники сторонніх організацій, 18 

аспірантів – випускників минулих років, 9 аспірантів – достроково, 5 – в 

строк, 3 – аспірантів та здобувачів інших закладів вищої освіти. 

На наукових радах інших установ захистили кандидатські 

дисертації – 0 аспірантів. 

У звітному році вибули з аспірантури до закінчення навчання 25 

аспірантів, з них – 8 денної форми навчання, 17 заочної форми навчання.   

На 1 січня 2019 року у докторантурі Університету навчається 5 

осіб. 

Навчання в докторантурі ведеться за наступними спеціальностями: 

1. 081 «Право»; 

2. 293 «Міжнародне право». 

Докторських дисертацій захищено – 12, з них 0 докторантами 

Університету,  10 – співробітниками Університету, 2 – сторонніми 

працівниками. 

Чисельність здобувачів, прикріплених для складання 

кандидатських іспитів зі спеціальностей та для написання кандидатського 

дисертації 7 осіб (з них 2 співробітники), а також 3 осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії поза аспірантурою (з них 3 співробітники).  

 
4.3. Досягнення та робота Наукової бібліотеки 



 
 

Зважаючи на існуючі новітні виклики, 

Наукова бібліотека Національного університету 

«Одеська юридична академія» (далі – НБ НУ 

«ОЮА) у 2018 році продовжувала послідовно 

впроваджувати нові форми роботи та 

вдосконалювати вже існуючі сучасні сервіси. 

Потужного розвитку набув процес 

запровадження практики включення 

бібліотечних працівників у реалізацію наукових 

університетських проектів, формування 

електронних ресурсів власної генерації, 

популяризації ідей відкритого доступу, 

підвищення вебометричного рейтингу 

Університету, а також пошуку, відбору та 

аналітико-синтетичної обробки ресурсів.  

Наразі Науковою бібліотекою від імені Національного університету 

«Одеська юридична академія», який зареєстровано як установу-видавця у 

Міжнародному центрі реєстрації серіальних видань (International Centre for 

the registration of serial publications), закінчено усі переговори та підписано 

усі документи для надання НУ «ОЮА» членства у PILA (Publishers 

International Linking Association) (договір від 25.10.2018 р. ) та CrossRef 

(реєстрація від 25.11.2018 р.) з метою впровадження можливості 

присвоєння ідентифікатора DOI усім публікаціям та виданням, 

засновником яких є НУ «ОЮА». 

У поточному році за сприяння керівництва Університету, 

реалізовано проект переходу усіх періодичних і продовжуваних видань, 

засновником яких є НУ «ОЮА», на платформу OJS (Open Journal 

Systems), яка розміщена у піддомені сайту університету, що сприятиме 

підвищенню критерію PRESENCE рейтингу Вебометрікс, просуванню 

наукового доробку представників Одеської правової школи у світовому 

інформаційному просторі.  

Сприяючи розбудові 

політики академічної 

доброчесності в 

Університеті, у листопаді 

2018 року було здійснено 

підписання договору про 

співпрацю з ТОВ Unicheck 

про здійснення 

автоматизованої перевірки 

наукових робіт науковців та 



 
 
здобувачів вищої освіти у НУ «ОЮА» на наявність академічного плагіату 

у системі Unicheck.  

Електронний каталог АБІС Unilib бібліотеки, який доступний як в 

локальній мережі, так і в мережі Інтернет 

(http://lib.onua.edu.ua/new/index2.php) нараховує понад 619 000 записів і 

характеризується високими показниками відвідування користувачами 

бібліотечних послуг (Додаток 1). 

Співробітниками відділу автоматизації також здійснювалось 

подальше наповнення наукового інформаційного ресурсу «Бібліотека 
сучасної правової думки України» (http://lib.onua.edu.ua/BSPM/), який є 

дворівневим україномовним рубрикатором на основі УДК за розділами 34 

(«Право») і 35 («Державне управління») (Додаток 2). 

На кінець 2018 року кількість записів у інституційному репозитарії 

складає понад 10 500. Високі показники користувацького попиту на 

ресурси репозитарію доводять статистичні показники звернень (Додаток 
3). 

− відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (додаток  № 15  

«Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти») забезпечено доступ до наступних баз 

даних:Sage Knowledge (тестовий) з 01.03.2018 по 15.06.2018 (СQ 

Researcher!; CQ Press Voting and Elections Collection; CQ Press Congress 

Collection; Press Supreme Court Collection; U.S. Political Stats; SAGE Stats; 

SAGE Business Researcher; SAGE Video); Web of Science (триває з 
1.08.2017); Scopus (з 1.12.2018); Oxford University Press (колекції 

матеріалів з міжнародного гуманітарного права, 19-31.08.2018). 
Важливим кроком для просування наукового доробку науковців НУ 

«ОЮА» стало підписання влітку 2018 року договору з відомою правничою 

повнотекстовою базою даних HeinOnline (договір від 24 липня 2018 р.). У 

2018 році науковою бібліотекою було проведено 5 конференцій. 

В межах спільного проекту Наукової бібліотеки Національного 

університету «Одеська юридична академія» та Одеського обласного 

інституту удосконалення 

вчителів (відділ навчально-

методичного забезпечення 

та педагогічних видань, 

бібліотека), за сприяння 

керівництва Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» та 



 
 
президента НУ «ОЮА» С. В. Ківалова, 20 березня 2018 року в читальному 

залі пройшов методичний семінар за участю бібліотекарів шкіл м. Одеси і 

Одеської області та фахівців НБ НУ «ОЮА».  

У 2018 році Наукова бібліотека Національного університету «Одеська 

юридична академія» стала лауреатом конкурсу «Краща книга виставки 

XIX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» у 

номінації «Енциклопедичне та довідкове видання» за книги «Пам’ятки 

права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки 

Національного університету «Одеська юридична академія» та «Пам’ятки 

права: каталог рідкісних видань» (Одеса : Юридична література, 2017), які 

були підготовлені до 20-річчя Національного університету «Одеська 

юридична академія». За 2018 рік у НБ НУ ОЮА всіма структурними 

підрозділами було обслуговано 47 203 користувачів, загальна кількість 

відвідувань НБ НУ «ОЮА» з урахуванням звернень до веб-ресурсів 

бібліотеки склала 838 831. 
На кінець 2018 року фонд НБ НУ ОЮА становив 781 693 примірників 

документів. За звітний період здійснювалось поточне, ретроспективне 

комплектування та рекомплектування фонду Бібліотеки з урахуванням 

тематико-типологічного, перспективного та річного плану роботи. 



 
 

Додаток 1 

Статистика звернень до сайту lib.onua.edu.ua за 2018 рік (за півріччях) 

  



 
 

Додаток 2 
Статистика звернень до сайту dspace.onua.edu.ua за 2018 рік (за півріччях) 

 

  



 
 

Додаток 3 

Статистика звернень до сайту bspm.onua.edu.ua за 2018 рік (за півріччях)  
 



 
 

4.4. Студентське наукове товариство 
У Національному 

університеті «Одеська 
юридична академія» успішно 
діє студентське наукове 
товариство (СНТ) – 
добровільне об’єднання осіб, 
зацікавлених у розвитку 
наукової діяльності 
здобувачів вищої освіти. 
Основними формами 
діяльності є організація науково-практичних заходів з метою розкриття 
наукового та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, допомога їм в 
організації науково-дослідної роботи, підтримка їх наукових інтересів, 
співпраця зі всеукраїнськими студентськими об’єднаннями, організаційна 
підтримка студентських гуртків та дискусійних клубів. 

У звітному році СНТ традиційно у травні організувало 
Всеукраїнську наукову конференцію здобувачів вищої освіти і аспірантів 
«Грані права: ХХІ століття», 19 травня 2018 р. (502 учасники). Крім 
секційних засідань, було проведено майстер-клас члена Ради адвокатів 
Одеської області, голови комітету з адміністративного права та процесу, 
асистента кафедри організації судових, правоохоронних органів та 
адвокатури Університету, адвоката Олени Олександрівни Джабурії. 

У листопаді 2018 року проведено інший традиційний захід – 
всеукраїнську наукову конференцію здобувачів вищої освіти і аспірантів 
«Верховенство права очима-правників початківців», 24 листопада 2018 р. 
(194 учасники). Також усі охочі мали можливість взяти участь у другій 
частині наукового заходу, а саме в надзвичайно цікавому та актуальному 
майстер-класі на тему «Практичні аспекти застосування адвокатського 
запиту в адвокатській діяльності». Спікером була Блащук Ольга 
Євгеніївна, адвокат АО «Barristers». 

Спільно з кафедрою конституційного права Університету та 
науково-дослідною частиною проведено вже втретє Всеукраїнський 
конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та аспірантів 
ім. М. П. Орзіха «Людський вимір права», на який було подано 24 роботи з 
10 закладів вищої освіти: Національного університету «Одеська юридична 
академія», Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, 
факультету правничих наук Національного університету «Києво-
Могилянська академія», юридичного факультету Київського 
національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Навчально-наукового 
інституту права ім. князя Володимира Великого, факультету екології і 



 
 
права Житомирського національного агроекологічного університету, 
Університету митної справи та фінансів, Харківського національного 
університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, юридичного факультету Чорноморського 
національного університету ім. Петра Могили. 

У грудні 2018 року СНТ Університету спільно з Одеським 
територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро було 
проведено антикорупційний брейн-ринг до Міжнародного дня боротьби з 
корупцією, у якому взяли участь 54 здобувачі освіти у складі 9 команд 
різних факультетів здобувачів вищої освіти, включно з представниками 
СНТ, юридичного коледжу Університету та молодіжної платформи 
«Майбутнє». 

Цей брейн-ринг став 
продовження традиції 
проведення брейн-рингів на 
кубок президента Університету 
«Знавці Конституції», який 
цьогоріч було проведено 17 
листопада й у якому взяли 
участь 6 команд факультетів 
Університету. 

Також у звітному році 
завдяки активній роботі науково-дослідної частини та СНТ Університету 
встановив власний рекорд із кількості переможців Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт – одразу 21 диплом переможця 
дістали наші студенти. Крім того, Університет став найкращим за 
кількістю переможців серед закладів вищої освіти Одеської області, а 
також серед усіх закладів вищої освіти України юридичного та 
правоохоронного профілю (наказ Міністерства освіти і науки України № 
827 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»). 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кількісні показники участі здобувачів вищої освіти в олімпіадах, 

конференціях 
Показники 2017 р. 2018 р. Всього 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, І тур 
500 500 1000 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, ІІ тур 
44 72 116 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які отримали нагороди за 

результатами олімпіад, конкурсів, 
конференцій 

13 23 36 

Кількість опублікованих наукових 
статей 2526 2121 4647 

Кількість доповідей, зроблених 
здобувачам вищої освіти на 

наукових конференціях 
2378 1812 4190 

 
  



 
 

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО 
Міжнародне співробітництво є одним з 

важливих напрямків діяльності Університету. 
Розвиток міжнародних зв'язків і 
співробітництва здійснюється у контексті 
інтеграції до світового і європейського 
освітнього середовища, реалізації положень 
Болонської декларації.  

В процесі співробітництва з 
закордонними навчальними закладами 
здійснюються академічні обміни,  обміни 
планами науково-дослідних робіт і досвідом 
наукової роботи, сумісна розробка наукових 
тем, рецензування наукових праць, обмін 
науковою літературою. 

Національний університет «Одеська юридична академія» послідовно 
розвиває співробітництво з міжнародними урядовими та неурядовими 
організаціями. Університет багато років співпрацює з Всесвітньої 
організацією інтелектуальної власності, Управлінням Верховного 
Комісара ООН з питань біженців, Місією Європейського Союзу з 
прикордонної допомоги Молдові та Україні, Центром міжнародних 
правових досліджень (США, Австрія), Програмою академічних обмінів ім. 
В Фулбрайта (США), Леавітт Інститутом міжнародного розвитку (США), 
Альянс Франсез в м. Одеса, Агентством США з міжнародного розвитку, 
Міжнародним дослідницьким інститутом Африки, Європейським центром 
продовження юридичної освіти (Кіпр), Леавітт Інститут міжнародного 
розвитку (США), неурядовими сітьовими студентськими організаціями – 
Європейською асоціацією студентів правознавців (ELSA) та – 
Міжнародною асоціацією студентів політологів (IAPSS). 

Університет є членом 
Європейської асоціації 
університетів (з 1998 року) та 
Європейської асоціації 
публічного права (з 2008 року), 
підписантом Magna Charta 
Universitatum (з 2004 року), 
Європейської асоціації 
юридичних факультетів (з 
2017). 

Співробітництво з міжнародними організаціями у 2018 році сприяло 
оновленню вітчизняних освітянських методик та практик, поєднанню 



 
 
наукового потенціалу Університету з практикою, залученню зовнішнього 
фінансування для розвитку матеріально-технічної бази Університету. 

Завдяки співробітництву з Місією Європейського Союзу з 
прикордонної допомоги Україні та Молдові студенти та аспіранти  
Університету відвідують з ознайомчими  візитами її штаб-квартиру, беруть 
участь у літніх школах та таборах з питань менеджменту кордонів, 
проходять спеціалізовані тренінги та стажування в структурних 
підрозділах Місії.  

У результаті співробітництва з Європейською асоціацією публічного 
права Університет активно бере участь у міжнародному книгообміні, а 
провідні науковці Університету отримали можливість публікувати наукові 
матеріали до загальноєвропейського журналу «Ревю публічного права». 

Активно працюють представництва міжнародних неурядових 
організацій, що створені на базі Університету: Європейської асоціації 
публічного права, Європейської асоціації студентів правознавців, 
Міжнародної асоціації студентів політологів. За підтримки міжнародних 
студентських асоціацій регулярно проводяться ознайомчі візити студентів 
з інших країн, міжнародні літні тематичні школи, студентські стажування.  

В минулому навчальному році продовжилась реалізація 
факультативних освітніх проектів університету «Школа американського 
права» (за підтримкою Центру міжнародних правових досліджень, 
США/Австрія) та «Школа права ЄС» (за підтримки європейських освітніх 
та наукових установ) на англійській мові. 

В рамках співробітництва з Норвезькою радою біженців були 
сформовані нові форми діяльності Центру міграційного права та 
Юридичної клініки Університету. Основними напрямами співробітництва 
з Норвезькою радою біженців є: надання юридичної допомоги вимушеним 
переселенцям, сприяння їх соціальній адаптації, вдосконалення 
міграційного законодавства України. В рамках партнерства з Норвезькою 
радою біженців Юридична клініка Університету надає безкоштовну 
юридичну допомогу вимушеним переселенцям. Також викладачі 

Університету в якості експертів 
взяли участь у тренінзі «Legal 
Communications Skills Training», 
який був спрямований на 
розвинення навичок співробітників 
з усної та письмової комунікації у 
правовій сфері.  

Була відновлена програма 
стажувань студентів та аспірантів 
університету в юридичному бюро в 



 
 
Швейцарії юридичному бюро «Dr. J. Bollag & Cie» в м. Цуг (Швейцарія). 
Програма була започаткована ще в 2001 році почесним консулом України 
в м. Цуг доктором Йозефом Боллагом. 

Університет є визнаним центром науки і освіти. За останні три роки 
в Університеті було проведено близько 50 масштабних міжнародних 
заходів, серед яких: круглий стіл на тему «Українська криза, 
Будапештський меморандум і роль США», організований спільно з 
Київським офісом Інституту Кеннана, учасниками якого стали, в тому 
числі, два колишніх посла США в Україні; Масштабна відеоконференція з 
питань діяльності Європейського Суду з прав людини, організована 
спільно з Департаментом юрисконсульта Європейського Суду з прав 
людини; Міжнародна конференція «Сучасна юридична освіта: досвід 
минулого – погляд у майбутнє», організована спільно з Агентством США з 
міжнародного розвитку; Міжнародна конференція «Міжнародне 
кримінальне правосуддя у бурхливому світі» за участю суддів 
Міжнародного Кримінального Суду;  Міжнародний науковий семінар «ЄС 
та міжнародні конфлікти: поточні та майбутні події, спрямовані на 
покращення європейського врегулювання криз та попередження 
конфліктів у слабких та конфліктних країнах», організований в рамках 
реалізації проекту Жана Монне «The EU’s Comprehensive Approach to 
External Conflict and Crisis Management», Перший Всеукраїнський конгрес 
європейського права за участю провідних іноземних експертів в галузі 
права ЄС та Ради Європи та інші.  

Традиційно Університет відвідало багато гостей та іноземних 
лекторів з числа закордонних провідних вчених та юристів-практиків, 
серед яких: суддя Міжнародного кримінального суду Аніта Ушацкис, 
декан юридичного факультету Університету Анадолу (найчисленнішого 
турецького державного університету) професор Уфук Айды; керуючий 
партнер юридичної фірми Seigel Law адвокат Ян Сігал (США); професор 
Брюс Леймсідор (Університет Ка  Фоскарі, Італія); професор Спіді Райс 
(Університет імені Вашингтона і Лі, США); професор Доган Сояслан 
(Університет Чанкая, Туреччина); наукові співробітники Інституту Європи 
Університету Цюріх Тобіаш Наєф, Антуан Шнег, Йонас Расін, Корінн 
Ребер (Швейцарія); керуючий партнер юридичної фірми Nichol & 
Associates, адвокат Дуглас Нікол  (США); голова секції Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини Крістоф Пешу; головний вчений 
міністерства Міністерства алії та абсорбції Держави Ізраїль Володимир 
(Зєев) Ханін; помічник Головного судді у Північному регіоні суду 
провінції Альберта Морріс Голден (Канада); судовий та корпоративний 
адвокат Деніель Гіббонс (США); старший суддя окружного суду Штату 
Юта Бєн Хедфілд (США); прокурор з питань обігу наркотичних засобів 



 
 
прокуратури провінції Альберта Джон Оман (Канада); керівник відділу 
цивільного судового провадження Генеральної прокуратури штату Айдахо 
Стівен Олсен (США); громадський захисник з кримінальних справ Деббі 
Хілл (США), суддя магістрантського суду м. Петах-Тіква Аріель Бергнер 
(Ізраїль), Феодор ІІ (Патріарх Олександрійський) та інші. 

За участю гостевих лекторів за останні роки було організовано 
близько 20 факультативних навчальних курсів іноземними мовами з різних 
галузей права іноземних країн та порівняльного правознавства.  

Університет створює необхідні умови для забезпечення 
індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів та 
викладачів. Щорічно десятки студентів та науково-педагогічні працівники 
університету навчаються, проводять, дослідження, підвищують 
кваліфікацію за кордоном. За останні декілька років здобувачів, аспіранти, 
науково-педагогічні 
працівники Університету були 
командировані до провідних 
іноземних університетів, серед 
яких, Університет Бакінгем 
(Великобританія),Карлов 
університет (Чехія), 
Віденський університет 
(Австрія), Університет 
Анадолу (Туреччина), Вільний 
університет Брюсселю (Бельгія), Загребській університету (Хорватія), 
Лундський університет (Швеція) та інші. 

Щорічно зростає сума грантів. Гранти від іноземних партнерів 
використовуються за наступними напрямками: закупівля іноземної 
наукової та навчальної літератури; забезпечення довготермінового 
стажування викладачів, аспірантів, студентів університету в наукових та 
освітніх закордонних установ; забезпечення  індивідуальної мобільності 
науковців; організація та авторських навчальних курсів іноземних 
гостьових лекторів; організація інтегрованих навчальних курсів; 
організація міжнародних студентських освітніх заходів; видавнича 
діяльність. 

Університет приєднався до реалізації програми Еразмус + Опція К1 / 
кредитна мобільність. В рамках цієї форми міжнародного співробітництва 
здійснюється академічний обмін між університетом та іноземними 
освітніми установами. Зокрема, студенти Університету проходили 
навчання в Університеті Анадолу (Туреччина). 



 
 

Університет має славетні традиції підготовки юридичних кадрів для 
зарубіжних країн. У різні роки в Університеті навчалися студенти з 
Азербайджану, Анголи, Вірменії, Афганістану, Білорусі, Болгарії, 
В'єтнаму, Гани, Грузії, Данії, Зімбабве, Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Ірану, 
Ємену, Казахстану, Камеруну, Кенії, Китаю, Литви, Латвії, Молдови, 
Монголії, Намібії, Нігерії, Палестини, Росії, Саудівської Аравії, Сербії, 
Сирії, Сомалі, США, 
Танзанії, Туреччини, 
Туркменістану, ФРН, 
Узбекистану. Багато 
іноземних випускників 
Університету зайняли 
високопоставлені посади в 
політичній, економічній та 
юридичній сферах на власній 
батьківщині. 

Міжнародне 
співробітництво сприяє підвищенню авторитету Університету як в Україні, 
та і поза її межами, популяризації української юридичної наукової школи 
за кордоном. Результати наукових розробок апробуються за кордоном. 
Аналітичні обзори розвитку різних галузей права України та наукові 
статті, які підготовлені вченими Національного університету «Одеська 
юридична академія» публікуються у Щорічному бюлетені публічного 
права, Щорічній збірці наукових матеріалів, що видається Інститутом 
Європи Університету Цюріх, журналі INTEREULAWEAST, який створено 
в рамках реалізації проекту TEMPUS IV «Розробка магістерської програми 
з європейського і міжнародного права в Східній Європі». 

Закономірним результатом активного міжнародного співробітництва 
Університету стало прийняття окремих структурних підрозділів 
Університету до Європейської асоціації юридичних 
факультетів,Міжнародної асоціації викладачів англійської мови 
(Британська рада, IATEFL). 

За рейтингом міжнародної діяльності Національний університет 
«Одеська юридична академія» послідовно займає перші місця серед 
українських ЗВО, які здійснюють підготовку правознавців. 

 



 
 

 

  



 
 

Міжнародні зв'язки  

№ 
п/п 

Показник 2017-2018 н.р. 

1 2 3 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 

Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних 
країн (всього) 
Кількість зарубіжних навчальних закладів, 
організацій, з якими підтримуються ділові зв’язки 
Кількість направлених на навчання до зарубіжних 
навчальних закладів: 
-здобувачів вищої освіти 
-аспірантів 
Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили 
навчальні практики у зарубіжних організаціях і 
установах 
Кількість викладачів, які пройшли стажування у 
зарубіжних країнах 
Кількість викладачів і співробітників, які 
перебували в ділових зарубіжних відрядженнях 
Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають 
почесні звання зарубіжних навчальних закладів 
Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали 
участь у навчальному процесі ЗВО 
Кількість годин занять, проведених іноземними 
викладачами 
Кількість розробок та проектів, виконаних спільно 
із зарубіжними партнерами 
Кількість спільних освітньо-професійних програм, 
за якими здійснюється підготовка спеціалістів із 
зарубіжними партнерами 
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Установи, організації, з якими університет має довгострокові угоди 
про партнерство та співробітництво 

№ Навчальний заклад (організація) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
 
38. 
39. 
40. 
41. 

Автономний університет Хуареса в Табаско (UJAT) 
Норвезька рада біженців 
Університет Сук Ахрас Мохамед Шеріф Мессаадія 
Вищий інститут економіки та права 
Каспійський Університет  
Інститут європейських досліджень Варшавського університету 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
Інститут кримінального права, кримінального процесу та 
криміналістики Університет Граз (Брюсель) 
Університет Хаджеттеп 
Університет Цюріха 
Університет Трнава (Словакія) 
Чикаго-Кент юридичний  коледж 
Каспійський університет  (Казахстан) 
Університет Права та Економіки (Іспанія) 
Університет Сук Ахраз Мохамед Шеріф (Алжир) 
Ризький університет імені Страдиня 
Університет Вітаутаса Великого (Латвія) 
Університет Миколаса Ромеріса (Латвія) 
Університет Анадолу (Турція) 
Університет Карабук (Турція) 
Університет МЕФ (Турція) 
Університет «Дунеря де Жос» (Румунія)  
Університет Загребу 
Університет Ондокус Майс (Турція) 
Університет Вісмара (Німеччина) 
Університет Хуарес Аутономо ді Табаско  
Приватна установа освіти «БИП-Інститут правознавства» (Білорусь) 
Спіру Харет Університет Румунії 
Університет Любляни  
Національний юридичний університет Тайваню 
Люблінський католицький університет ім. Іоана Павла ІІ (Польща) 
Університет Озйєгин (Турція) 
Норвезька рада у справах біженців 
Центр міжнародного правового навчання 
Університет Марібора, правовий факультет (Словенія) 
Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусь) 
«Відомство патентів та торговельних марок» Азербайджанської 
Республіки 
Інститут Європи Університету Цюріх (Швейцарія) 
Вищий інститут обліку а управління Португалії 
Національний університет Тайваню  
Інститут міжнародного розвитку Африки (IDIA) 



 
 
42. 
43. 
44. 
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52. 
53. 
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65. 
66. 
67. 
68. 
 
69. 
70. 
 
 
71. 
72. 
 
73. 
 
74. 
75. 

Факультет правових наук Зальбургського університету (Австрія) 
Школа права Букінгемського університету 
Науково-дослідний центр з прав людини та гуманітарного права 
Університету Пантеон-Асса Париж ІІ 
Освітня Фундація Перспективи (Польща) 
Одеське товариство Європейської культури 
Університет Йедитепе (Стамбул) 
Факультет журналістики Московського державного університету ім. 
М.В. Ломоносова 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної 
освіти «Російська державна академія інтелектуальної власності 
Університет Озейгін (Турція) 
Університет Ондокуз Майз (Турція) 
Юридичний інститут Міністерства юстиції Республіки Арменія 
Всеукраїнська Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – 
соціальна ініціатива» 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної 
освіти «Новосибірський національний дослідний державний 
університет» (Росія) 
Університет Перуджі для іноземців 
Університет Бордо ІV Монтеск’є (Франція) 
«Міжнародний юридичний інститут» (Росія, Москва) 
Московська державна юридична академія ім. О.Є. Кутафіна 
Університет Роберта Гордона  (Об’єднано Королівство) 
Ліванська мережа розвитку (LDN) 
Університет Варшави (Польща) Інститут європейських досліджень, 
факультет політології та міжнародних досліджень 
Європейська організація публічного права (EPLO) 
Казанська державна бюджетна установа вищої професіональної 
освіти «Казанський національний дослідний технічний університет 
ім. А.Н. Туполева-КАІ» (Росія) 
Благодійна організація АВО Хайматгартен (Німеччина) 
Челябінський державний університет (ФГБОУ ВПО  «ЧелГУ» Росія)  
Федеральна адвокатська палата Германії 
Університет європейських політичних та економічних досліджень 
«Константин Стере» 
Університет Нікосії (Кіпр) 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної 
освіти «Саратовський державний університет ім. Н.Г. 
Чернишевського» 
Леавітт Інститут міжнародного розвитку (США) 
ГОУ ВПО «Пензенський державний університет» 
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та 
Україні  
Львівська комерційна академія (Львів) 
Школа бізнесу ім. Джона М. Хантсмана університету Штату Юта 
(США) 
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77. 
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79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
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87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
 

Центр європейського публічного права  
Олецький центр культури (Польща) 
Таджикський державний національний університет  
Російська академія гуманітарної освіти (Санкт-Петербург)  
Факультет правових наук Зальцбурзького університету  
Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща) 
Американський університет  
Університет Тель-Авіву  (Ізраїль) 
Університет Берн (Швейцарія) 
Союз болгарських командос (Болгарія) 
Бакинський державний університет ім. М.Е. Расул-заде 
Університет «Азербайджан» 
Асоціація культурного україно-китайського співробітництва  
Спільне Українське-Йорданське Підприємство «ПЕТРА» 
Одеське відділення Гуманітарної Асоціації туркмен світу 
Науково-дослідний економічний інститут 
Одеська Філія Всеукраїнського суспільства «Україна – 
Туркменістан» 
Адвокатські школи американського права та школи європейського 
права. 
 
 

 
РОЗДІЛ VI. ВИХОВНА РОБОТА ТА ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

 
Однією з найбільш 

важливих складових процесу 
формування молодих 
фахівців є виховна робота. У 
цій роботі задіяний весь 
викладацький корпус, і перш 
за все, куратори курсів і 
академічних груп, органи 
студентського 
самоврядування, кафедра 
фізичного виховання, 

студентський центр культури та інші структурні підрозділи Університету. 
Організація виховної роботи у закладі вищої освіти віддзеркалює 

новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора 
академічної групи в управлінні системою аудиторної та позааудиторної 
виховної роботи, що вміщує аналіз і прогнозування, планування та 
організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. 

Головною, як і раніше, є індивідуально-виховна робота зі 
здобувачами. З цією метою відбувається: 



 
 

- проведення навчально-методичних семінарів з кураторами 
навчальних груп, старостами з питань їхньої участі в організації 
навчального процесу; 

- підготовка та проведення заходів, присвячених державним святам: 
Дню соборності та свободи України, Дню Конституції України, Дню 
Незалежності України, Дню Великої Перемоги, Дню української 
писемності та мови, та інші.  

- співпраця з органами студентського самоврядування з питань 
організації виховного процесу серед здобувачів; 

- проведення конкурсу на найкращу академічну групу та її куратора 
на факультетах та в інших навчальних структурних підрозділах 
Університету; 

- здійснення роботи із профілактики правопорушень і стабілізації 
обставин у всіх сферах студентського життя; 

- проведення зустрічей та співбесід зі здобувачами I курсу з правових 
питань (особливо з питань попередження правопорушень); 

- проведення заходів спрямованих на індивідуально-виховну роботу зі 
здобувачами, що мають академічну заборгованість, а також проведення 
аналізу відвідування лекцій та практичних занять здобувачами; 

- організація при деканатах систематичної профілактичної роботи з 
батьками щодо порушень навчальної дисципліни здобувачами факультету; 

- сприяння проведенню серед здобувачів олімпіад, конкурсів, 
вікторин та інших змагань на краще володіння правовими знаннями, та 
інші. 

Однією з найважливіших 
складових навчально-виховної 
роботи зі здобувачами є 
ефективна система фізичного 
виховання і спорту, яка діє в 
Університеті. Протягом 2018 
року здобувачі-спортсмени  
Університету брали участь у 
міжнародних, національних, 
обласних змаганнях.  

На чемпіонаті світу з самбо випускниця факультет прокуратури та 
слідства (кримінальної юстиції) Ковальська Галина посіла призове –ІІІ 
місце, вихованка доцента кафедри, Заслуженого тренера України з дзюдо 
Чертова І.І. Також важливо відмітити, що Ковальська Галина показала 
значні результати з такого виду боротьби як панкріон (грепплінг ноу-гі) –  
I місце на чемпіонаті світу та з панкратіон (грепплінг-гі) – II місце. 



 
 

На чемпіонатах Європи з 
самбо випускниця факультет 
прокуратури та слідства 
(кримінальної юстиції) Ковальська 
Галина посіла І місце. На 
чемпіонаті Європи з дзюдо 
завоювала призове ІІ місце.  

В Університету розвивається 
новий вид боротьби – панкратіон. 

Успішно виступила збірна команда Університету, в складі збірної 
Одеської області посіла І командне місце на чемпіонаті України. 

Відрадно відмітити, що захоплення спортом в Університеті носить 
масовий характер. У  XХVІ  Обласних студентських іграх, у ІІ півріччі 
2017-2018 н.р. виступили 141 здобувач  у 16 видах спорту.  

Так, на XХVІІ Обласних студентських іграх в І півріччі 2018-2019 
н.р., виступили – 99 здобувачів Університету. Команди Університету 
прийняли участь у 11 видах спорту. Протягом навчального року 
проводилася Спартакіада Університету серед здобувачів з 7 видів спорту: 
баскетбол, волейбол, шахи, настільний теніс, міні футбол. В змаганнях 
прийняли участь 472 здобувача.  

Кафедрою з фізичного виховання та профсоюзним комітетом 
Університету проведена VІ Спартакіада серед викладачів та співробітників 
Університету. В 6 видах спорту: шахи, волейбол, міні-футбол, кульова 
стрільба, дартс, настільний теніс. У змаганнях прийняли участь 132 
викладача та співробітника.  

У рамках організації та проведення виховної роботи в Університеті 
діє Центр культури. 

Великим досягненням Центру культури стала перемога на обласному 
конкурсі «Студентська осінь 2018». За результатами найвищих оцінок 
компетентного журі вихованці Центру культури отримали Гран-прі 
конкурсу.  

У категорії хореографічний ансамбль були представлені танцювальні 
колективи соціально-правового факультету, факультету прокуратури та 
слідства (кримінальної юстиції), факультету адвокатури, факультету 
цивільної та господарської юстиції. Блискавичними жартами захопили 
членів журі команда КВК «Сусіди зверху».    

Творчі колективи Університету та окремі виконавці, як і раніше 
брали активну участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських та обласних 
фестивалях і конкурсах. 

До 21-річчя Університету був проведений масштабний грандіозний 
фінал конкурсу «Міс НУ ОЮА», що зібрав близько 1500 глядачів. 



 
 
Переможницею стала здобувачка 6 курсу факультету психології, 
політології та соціології Заєць Олена. Хочеться відмітити успіхи наших 
здобувачок-переможниць минулорічних конкурсів. Так, міс НУ «ОЮА» 
2016 Ганусовська Вікторія, здобувачка 6 курсу факультету цивільної та 
господарської юстиції, стала володарем титулу «Королева України - 
Південь 2018» та «Королева України - Planet 2018».  

Продовжується унікальний, який не має аналогів, музичний проект 
університету «Пісні Перемоги» у виконанні здобувачів Університету.  

Кращі солісти 
Університету, вже 8-й рік 
влітку щотижня по вихідних 
днях виступають в 
Міському саду з концертами 
перед мешканцями нашого 
міста і його численними 
гостями з пісенним 
репертуаром про наше 
прекрасне місто.  

Центр культури Університету традиційно забезпечує проведення 
низки організаційно-культурних заходів, таких як: «Посвята в студенти», 
«День Академії», «Міс Академія», новорічний концерт для викладачів НУ 
«ОЮА», «Тетянин День», «День Св. Валентина», «День юриста», 
«Іноземний хіт» та багато інших. 

Студенти разом з артистами Центру Культури відвідали дитячі 
будинки, де привітали дітей-сиріт з Днем Святого Миколая та 
новорічними святами. Також силами студентів було проведено новорічні 
ранки для дітей та онуків співробітників Університету, а також 
благодійний новорічний ранок для дітей-переселенців та дітей військових, 
які побували в зоні АТО. 

Духовне виховання студентства Університету - це невід’ємна сторінка 
у житті та становленні закладу вищої освіти, яка починається з 
будівництва першої в Україні студентської церкви Святої Мучениці 
Тетяни, котра вважається не тільки покровителькою студентства, але й 
розглядається молоддю як символ великої духовності й мужності. 

Сьогодні церква Святої Мучениці Тетяни – місце духовного 
відновлення для багатьох здобувачів та викладачів Університету, а також 
жителів м. Одеси.  

 
Показники результативності виховної роботи 

№  Показник Рік 



 
 

п/п 2018/2019 
н. р. 

1 

Кількість посадових осіб, до обов’язків 
яких входить конкретна відповідальність за 
планування, організацію та виконання 
виховної роботи 

212 

2 Кількість клубів і гуртків за інтересами - у 
них здобувачів вищої освіти 73 / 1 129 

3 Кількість спортивних секцій - у них 
здобувачів вищої освіти 64/ 567 

4 

Кількість здобувачів вищої освіти, які 
отримали нагороди та дипломи на оглядах 
та конкурсах: 

● обласних; 
● галузевих; 
● державних; 
● міжнародних 

 
 
 

59 
59 
41 
60 

5 

Кількість відрахованих здобувачів вищої 
освіти, всього: 
в т. ч. за: академічну неуспішність, 
порушення дисципліни  

95 

6 
Кількість здобувачів вищої освіти, які 
допустили порушення (всього) в т. ч. –
дисциплінарних - правових 

24 

 
  



 
 

РОЗДІЛ VII. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
7.1. Забезпечення соціальних гарантій Первинної профспілкової 

організації 
 

У 2018 році через 
скорочення бюджетного 
фінансування 
Університетом було 
отримано з Фонду 
соціального страхування 11 
путівок на оздоровлення 
дітей працівників в 
дитячому таборі «Знамя» 
(вартість путівки становила 
4000 грн., із них: 1000 грн. 

було cплачено Фондом соціального страхування, 1000 грн. профкомом та 
1000 грн. батьками дітей). 

В  2018  році за рахунок профспілки було виплачено матеріальну 
допомогу співробітникам і здобувачами Університету у сумі 240950  грн. 
В першу чергу матеріальна допомога надавалася на лікування членів 
профспілки: 201050 грн.  

В 2018 році Університет та профком підтримали функціонування СОК 
“Феміда”, завдяки чому літнє оздоровлення працівників та здобувачів 
Університету здійснювалося на якісно новому рівні.  

У 2018 році оздоровилося 291 чол. – співробітників та здобувачів 
Університету (серед них 205 співробітників та 86 студентів), профкомом 
було витрачено  1521700 грн. на відпочинок та оздоровлення. 

Ректорат тісно взаємодіє з профспілковою організацією працівників та 
здобувачів Університету.  

В Університеті забезпечується дотримання чинного законодавства у 
роботі з кадрами, здійсненні закупівлі матеріалів, обладнання для підняття 
ефективності діяльності Університету та його підрозділів.  

Вдосконалено систему пропускового режиму, охорону приміщень. 
Створено безпечні умови праці.  

З 2018 року профспілковим комітетом розпочалась активна робота з 
організації відпочинку та проведення розважальних заходів серед 
співробітників та здобувачів, учнів, слухачів Університету. 

 
 

7.2. Додержання умов Колективного договору 



 
 

Колективний договір Університету на 2015-2020 роки був 
затверджений Конференцією трудового колективу Національного 
університету «Одеська юридична академія» 15 травня 2015 року (протокол 
№9). До колективного договору вносилися деякі зміни щодо уточненням 
положень Правил внутрішнього розпорядку та Угоди адміністрації зі 
здобувачами Університету. 

Сто відсотків працюючих охоплені колективним договірним 
регулюванням трудових відносин та захистом соціально-економічних 
інтересів працівників та здобувачів. 

Сторони колективного договору здійснювали спільний контроль за 
дотриманням законодавства про оплату праці. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники перед відпусткою 
отримують матеріальну допомогу на оздоровлення, винагороду за 
сумлінну працю. Щомісяця вирішуються питання про преміювання і 
надання матеріальної допомоги на оплату праці технічному та 
обслуговуючому персоналу, студентським активам Університету. 

Аналіз ступеня виконання у 2018 році законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», положень колективного 
договору Університету дає підстави свідчити про значні досягнуті 
результати у частині захисту трудових, соціально-економічних, духовних 
прав та інтересів осіб, які працюють та навчаються в Університеті. 

На фоні загальної фінансової та економічної кризи, коли більшість 
вітчизняних закладів вищої освіти втрачають свою матеріальну базу, 
Університет, навпаки, приростає новими об’єктами. У 2018 році — 
завершені основні роботи щодо капітальної реконструкції стадіонів 
Університету, активно здійснюється будівництво Церковно-приходської 
школи та відкрито 2 сучасних ІТ-центрів. 

В Університеті діє комісія з соціального страхування. Значну увагу 
профком та комісія з соціального страхування Університету приділяють,  
як наданню матеріальної допомоги, так і організації відпочинку та 
оздоровлення працівників і здобувачів Університету. 

 
7.3. Діяльність студентського Профкому 

Не залишається осторонь і діяльність здобувачів-активістів профкому, 
які ініціюють та реалізують безліч заходів: святкування Дня 
першокурсника, фестивалю КВК на кубок Президента Університету, 
проведення літературно-музичних вечорів, засідань дебатного клубу, 
благодійних аукціонів та ярмарок, інтелектуальних конкурсів 
"Що?Де?Коли?", різноманітних спортивних змагань та спортивно-
інтелектуальних квестів. 



 
 

Первинна профспілкова організація є надійною опорою та гарантом 
забезпечення прав всього колективу Університету. 

Коротко про наші перспективи на проведення заходів: 

Вже з початку 2018 року провели змагання КВК на “Кубок Президента 
Ківалова С.В.” 

 

Звіт про проведення заходів профспілковою організацією у 2018 р. 
Дата Назва заходу Захід 

14-19 .01.2018 Щорічна поїздка до 
Буковелі 

Під патронатом Профкому 
здобувачі відвідують міста 
України 

26.02.2018 Перше засідання 
профспілкового активу у 
2018 році 

Активісти склали план на 
найближчий семестр 

08.03.2018 Святкування жіночого Дня Організована вечірка для 
здобувачів 

12.03.2018 День спорту 
+ Ранкова традиційна 
пробіжка з Профкомом 

День спорту 
+ Ранкова традиційна 
пробіжка з Профкомом 

15.03.2018 Відвідування дитячого 
будинку за ініціативи 
профкому 

Допомогаємо речами, 
іграшками, канцелярськими 
приладдями, предметами 
гігієни та просто проводимо 
час з дітьми. 

20.03.2018 Літературний вечір від 
факультету адвокатури 

Літературний вечір  



 
 
23.03.2018 Щорічний Дебют 

Першокурсника 
Цьогорічна Тема – 
Культурна спадщина 
України. Перемогу посів 
факультет міжнародно-
правових відносин 

28.03.2018 Конференція Профспілкової 
організації університету 

Одноголосно кандидатуру  
Загороднього В.Є. на посаду 
ректора 

02.04.2018 Засідання Дебатного Клубу Обговорення критичного 
мислення та підкрашення 
навиків англійської мови 

10.04.2018  Всеукраїнська акція 
Допомогти може кожен 

Донорство в рамках 
всеукраїнської акції 

13.04.2018 Турнір з Гри у мафію Турнір проводився 
здобувачами факультету 
міжнародно – правових 
відносин 

20.04.2018 Літературно – музичний 
вечір (Есть город, который я 
вижу во сне) 

Літературно – музичний 
вечір (Есть город, который я 
вижу во сне) 

16-21.04.2018 5 років факультету 
журналістики 

Організований тиждень 
заходів до дня журналістики 

26.04.2018 Кубок КВК на Кубок 
Президенту Університету 

Цьогорічним переможцем  
стала команда факультету 
цивільної та господарської 
юстиції 

29-01.05.2018 Студентська Маївка фест Студентська Маївка фест 
05.05.2018 Зустрічзкоординатором 

Odessa international film 
festival 

Зустрічзкоординатором 
Odessa international film 
festival 
урамкахщорічногозаходу 

10.05.2018 Лекція для студентів 
університету від лікаря-
інфекціоніста Кучеренко 
Людмили 

Лекцію прослухало 52 
здобувача 

15.05.2018 Благодійний кіно вечір на 
березі моря 

Від факультету цивільної та 
господарської юстиції 

01.06.2018 Спортивно – розважальний 
захід Веселі старти для дітей 
приурочений до Дня захисту 
Дітей  

Брало участь близько 150 
дітей з інтернатів, шкіл 
міста Одеси 

02.06.2018 Благодійні поїздки до 
Дитячих притулків до Дня 
захисту дітей 

8 факультетів університету 
брало участь в даній акції та 
відвідало 9 дитячих 
притулків, шкіл – інтернатів  

04.06.2018 Семінар  Charity Con 3 спикери на рахунок 
благодійних акцій 

08.06.2018 Конференції трудового 
колективу та Первинної 
профспілкової організації 
університету  

Про припинення  
повноважень Загороднього 
В.Є., як Голови профкому 
Університету. Та 
одноголосне обрання 
Федорова В. А. на посаду 



 
 

Голови Профкому 
університету. 

18.06.2018 
 

7 Спартакіада 
професорсько-
викладацького складу 

Викладачі та співробітники 
Університету змагались на 
кубок президента 
Університету 

20.07.2018 Фінал вокального конкурсу 
«Пісні у моря»  

На базі відпочинку НУ 
«ОЮА» в Затоці пройшов 
фінал конкурсу. Жюрі якого 
була солістка академічного 
театра опери й балету 
Цимбалюк Катерина та 
відома виконавиця Наталя 
Валевська  

25.08.2018 «Літні ігри» з пляжних видів 
спорту  

Щорічні змагання на базі 
відпочинку Університету в 
Затоці.У змаганнях брало 
участь 8 факультетів 
Університету . 

14.09.2018 Міжнародний турнір з 
пляжної боротьби на  
«Академія»  

Ну «ОЮА» плідно 
співпрацює із спортивним 
клубом «Мангуст» 
.Змагання  відбулися на базі 
відпочинку Університету в 
Затоці. 

16.09.2018 День знань в НУ «ОЮА»  На стадіоні Університету 
зібралась рекордна кількість 
першокурсників. 

18.09.2018 Ознайомча зустріч 
здобувачів першого курсу з 
діяльністю Профспілкового 
комітету в Актовому залі   

Ознайомча зустріч 
здобувачів першого курсу з 
діяльністю Профспілкового 
комітету в Актовому залі   

21.09.2018 Акція «Подаруй своє тепло» 
збір іграшок для поїздки в 
дитячий будинок, яка 
проведена активом 
профкому НУ «ОЮА»  

Допомагаємо речами, 
іграшками, канцелярськими 
приладдями, предметами 
гігієни та просто проводимо 
час з дітьми. 

23.09.2018 День першокурсника з 
профкомом 

Організована вечірка для 
здобувачів 

01.10.2018 Ранкова пробіжка з 
профкомом 

Ранкова пробіжка з 
профкомом 

07.10.2018 Щорічний квест для 
першокурсників к Дню 
юриста 

Брало участь 8 факультетів 
університету Перше місце 
посів факультет 
прокуратури та слідства 
(кримінальної юстиції) 

08.10.2018 День юриста з профкомом Організована вечірка для 
студентів 

10.10.2018 Традиційний танцювальний 
флешмоб в рамках тижня 
здоров’я з профкомом. 

 Традиційний 
танцювальний флешмоб в 
рамках тижня здоров’я з 
профкомом.на стадіоні 
європейського рівня  НУ 



 
 

«ОЮА», який розміщує 
7000 глядачів та має 
відповідну інфраструктуру 
для проведення тренувань та 
змагань   

10.10.2018 Традиційні спортивні 
змагання в рамках тижня 
здоров’я «Веселі старти» 

Вперше у змаганнях брали 
участь першокурсники 
юридичного коледжу та 
Міжнародного 
гуманітарного університету. 

11.10.2018 Акція «День посмішки» Акція «День посмішки» в 
рамках тижня здоров’я з 
профкомом. 

12.10.2018 Акція проти паління День боротьби з- 
тютюнопалінням в рамках 
тижня здоров’я за ініціативи 
профкому Університету 

15.10.2018 «Вечір миру» «Вечір миру» в рамках 
тижня здоров’я з профкому 
Благодійний запуск ліхтарів 
На цьому заході була 
зібрана рекордна сума 7773 
грн та брало участь близько 
600 студентів 

16.10.2018 Благодійна поїздка в 
Дитячий притулок 

Було організовано свято для 
дітей за кошти зібрані з 
благодійного запуску 
ліхтарів 
 

28.10.2018 Святкування Helloween з 
профкомом 

Благодійний аукціон 
побачень Кошти зібрані 
від аукціону підуть на 
закупівлю медичної 
допомоги Дитячому 
притулку 

3 – 6 .11.2018 Поїздка до Львову разом із 
студентами університету 

Щорічна туристична поїздка 
   

08.11.2018 Суботник від студентів 
университету 

На прибрежных склонах на 
8 станції Великого Фонтана 

13.11.2018 Перші змагання 
студентської спартакіади 

Змагання організовані 
профкомом та кафедрою 
фізичного 
виховання.Закінчення та 
нагородження планується на 
квітень 2019 року. 

16.11.2018 Щорічний традиційний 
турнір «ЩО?ДЕ?КОЛИ?» 

Щорічний традиційний 
турнір «ЩО?ДЕ?КОЛИ?» на 
кубок президента  
НУ«ОЮА»  
Ківалова С.В. Проведено  
інтелектуальний конкурс. 
Вперше брали участь 
команди юридичного 
коледжу та міжнародно – 



 
 

гуманітарного університету. 
21.11.2018 Благоустрій Університету Традиційний субботник. 
24.11.2018 Літературно-музичний вечір 

«Я пам’ятаю і присвячую» 
Літературно-музичний вечір 
«Я пам’ятаю і присвячую» 

30.11.2018 Святкування 20-річчя 
Національного університету 
Одеська юридична академія 

Організація низки заходів до 
Дня Академії,вручення 
нагород. 

10.12.2018  Молодіжний чемпіонат з 
гумору в Одесі 

Вперше НУ «ОЮА» 
виступив генеральним 
партнером Одеської гри у 
КВН.Де брало участь 4 
команди з нашого 
університета. 

14.12.2018 Шкільна Ліга сміху Задля профорієнтації наш 
університет став 
генеральним партнером 
Всеукраїнської шкільної 
ліги сміху. 

19.12.2018 Поїздка до дитячого 
притулку «Перлинка» 

Активісти профкому разом з 
адміністрацією університету 
відвідали дитячий притулок 
Перлинка до Дня Святого 
Миколая. 

25.12.2018 Новорічна Ялинка Традиційний святковий 
ранок для дітей та онуків 
співробітників НУ «ОЮА» 
організований По 
університету за підтримки 
адміністрації університету. 

 
  



 
 

РОЗДІЛ VIII. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. 
СТУДЕНТСЬКА РАДА 

 
В рамках освітньої 

програми закладів вищої 
освіти розвивається і 
поширюється студентське 
самоврядування, яке відіграє 
важливу роль у підвищенні 
якості підготовки сучасних 
фахівців, формуванні їх 
суспільної свідомості та 
вирішенні основних питань 

студентського життя.  
Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному 

виконанню здобувачами своїх обов'язків з одночасним захистом своїх 
законних прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого та 
інтелектуального розвитку.  

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу 
освіту», наказів МОН України та Положення про студентське 
самоврядування в Університеті діє студентське самоврядування.  

Конференція здобувачів вищої освіти (загальні збори) є вищим 
органом студентського самоврядування Університету, що в межах своїх 
повноважень визначає загальні засади функціонування органів 
студентського самоврядування.  

Студентська рада 
Університету є вищим 
представницьким, 
постійно діючим органом 
на рівні навчальних 
структурних підрозділів 
(факультетів/інститутів) 
Університету та у 
гуртожитках, захищає 
права і законні інтереси 
здобувачів, проводить 

різні культурно-освітні, спортивні заходи. 
Складом Студентської ради Університету було затверджено 

Стратегію розвитку студентського самоврядування. Одним із пунктів 
Стратегії було підписання меморандуму про співпрацю між Студентською 
радою та Профспілковим комітетом задля досягнення поставлених цілей.  



 
 

Згідно з вищевказаною Стратегією розвитку студентського 
самоврядування, Студентська рада закріпила за кожним навчальним 
структурним підрозділом (факультетом/інститутом) Університету дитячі 
будинки та школи-інтернати, для того, щоб забезпечити підтримку дітям, 
позбавленим батьківського піклування та дітям-інвалідам. 

Для того, аби здобувачі могли зробити вклад у розвиток 
Університету було організовано безліч конкурсів: конкурси студентських 
есе «Подивись у майбутнє НУ «ОЮА»,«Студент року НУ «ОЮА», 
«Краща кімната гуртожитку», кулінарний конкурс «Традиції української 
кухні», інтернет-конкурси: «Краще пасхальне фото», «Краще літнє фото», 
«Містер та Міс інстаграм НУ «ОЮА» 2019». Переможці були 
нагородженні цінними подарунками від Студентської ради, ректора 
Університету – Загороднього В.Є. та Президента Університету – Сергія 
Васильовича Ківалова. 

За ініціативою Студентської ради Університету здобувачі мали 
змогу відвідати, найвищі державні органи влади, в рамках екскурсій до 
Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ та Міністерства 
юстиції України. 

Також у рамках «Тижня добрих справ» на території Одеси 
проводились суботники за сприяння студентського самоврядування. 

Крім того, Студентською радою Університету організовуються 
святкування (до Дня знань, Дня юриста, Дня студента, Дня закоханих), 
благодійні акції, фестивалі, конкурси для корисного дозвілля здобувачів. 

В грудні 2018 року пройшли чергові вибори голови та нового складу 
Студентської ради Університету, шляхом вільного волевиявлення. За 
пропозицією новообраного складу на першому засіданні Конференцією 
студентського самоврядування було затверджено Стратегію розвитку та 
план заходів на 2018-2019 н.р. 

Вже нова голова та члени Студентської ради в честь святкування 
новорічних свят відвідали Одеську школу-інтернат №7, де організували 
концертну програму, конкурси для дітей, вручили подарунки, а також 
спільно із Профспілкою НУ «ОЮА» провели свято для дітей в стінах 
Університету. Окрім цього, контрольно-ревізійною комісією та 
запрошеною головою Студентської ради було проведено перевірки 
гуртожитків Університету для контролю за зовнішнім і внутрішнім станом 
будівель та правомірною поведінкою здобувачів. 

РОЗДІЛ IX. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 



 
 

Забезпечення належних умов для навчання та проживання 
здобувачів дозволяє якісно та ефективно забезпечити підготовку для 
майбутніх фахівців та є головною метою для адміністративно-
господарської частини Університету. На сьогоднішній день матеріально-
технічна база Університету є багатофункціональним комплексом сучасних 
споруд, загальною площею понад 100,0 тис.кв.м, який знаходиться у стані 
постійного вдосконалення. 

Розвиток сприятливих умов для проживання у гуртожитках 
вдосконалення та оновлення навчальних приміщень для здійснення 
навчального процесу здійснюється відповідно до програми розвитку 
Університету. Комп’ютерні класи та потужний інформаційно-
обчислювальний центр, які оснащені модернізованою комп’ютерною 
технікою та мультимедійним навчальним обладнанням задля забезпечення 
освітньої та наукової діяльності. Постійна модернізація аудиторій, 
сучасний і постійно обновлю вальний комп’ютерний парк та 
різнопрофільна спортивна база. З урахуванням вищесказаного в 
Університеті проводиться робота щодо підвищення ефективності 
впровадження результатів у законотворчість та розширення масштабів 
наукових досліджень.  

Для підвищення якості підготовки фахівців Університетом 
передбачається регулярна модернізація навчальних програм з урахуванням 
досягнень науки та культури; технічне переоснащення навчальних 
приміщень та підвищення творчої активності молоді. Саме для цього в 



 
 
Університеті наявні 21 кабінет навчальний-лабораторний корпус 
загальною площею більше 79000 кв.м. 

До навчальних корпусів Університету входять: головний 
десятиповерховий навчальний корпус площею 1194,0 кв.м. по вулиці 
Академічній, 2, двоповерховий навчальний корпус площею 514,0 кв.м по 
вулиці Академічній 5, навчальні приміщення за адресами вулиця 
Академічна 7 та 7-а площею 2668,0 кв.м., чотирьохповерховий корпус 
факультету цивільної та господарської юстиції та адміністративні 
підрозділи Університету площею 3829,0 кв. м, що знаходиться за адресою 
вулиця Академічна, 9. 

За адресою вулиця Фонтанська дорога, 23 розміщений 
адміністративний корпус Університету, який містить в собі ректорат, 
спеціалізовані аудиторії кафедри криміналістики, залом засідань вченої 
ради та адміністративно-допоміжним персоналом Університету площею 
1794,0 кв. м. 

За адресою вулиця 
Рішельєвська, 28 розташований 
навчальний корпус Центру 
кібербезпеки та інформаційних 
технологій загальною площею 
3933,0 кв. м. На вулиці Кленова, 8 
розташований навчальний корпус 
обладнаний комп’ютерними 
класами та найбільшим в м. Одеса 

музеєм Рідкісної книги із скарбницею книжкового мистецтва. Також для 
проведення практичних занять із стрілецької підготовки у підвальному 
приміщенні навчального корпусу за адресою Кленова, 8 розташований 
стрілецький тир загальною площею 538,82 кв. м. 

По вулиці Мельницька, 24-а знаходиться навчальний корпус 
Відокремленого підрозділу “Об'єднане вище професійно-технічне 
училище сфери послуг” Національного університету «Одеська юридична 
академія» загальною площею 6802,0 кв. м. На вулицях Мечникова, 76 та 
Старопортофранківській, 93 знаходяться навчальні корпуси 
Відокремленого структурного 
підрозділу “Училище №3” 
Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
площею 2339,0 м 2 . 

Фізичному вихованню і 
спорту в Університеті 
приділяється велика увага. 



 
 
Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки задля 
зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з 
метою оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки 
для майбутніх спеціалістів, а також формування потрібності в регулярних 
заняттях фізичними вправами та спортом. Саме тому на базі Університету 
знаходяться два стадіони, спортивні зали та тренажерний зал. 

Також, до послуг 
здобувачів Університету є 
бібліотеки, книжковий фонд 
якого нараховує приблизно 
658204 екземплярів книг. В 
науковій бібліотеці Університету 
є читальний зал, який нараховує 
приблизно 400 місць. Бібліотеки 
Університету укомплектовані 
необхідною спеціальною 

літературою, навчальними посібниками та підручниками, читацький зал 
обладнаний для самостійної та позааудиторної роботи. 

Задля встановлення належних та комфортних умов проживання, на 
балансі Університету знаходяться 8 гуртожитків загальною площею 38800 
кв. м. 

По вулиці Академічній, 8 
площею 5298,0 кв. м, по вулиці 
Тополева, 8 площею 2396 м 2, 
Фонтанська дорога, 71 площею 
3714,0 кв. м, Успенській, 28 площею 
5395,0 кв. м і Л. Толстого, 24 
площею 4932,0 кв. м, Каманіна 2/2 
площею 4669,0 кв. м. Всі вони 
відповідають сучасним вимогам 
побуту та забезпечують комфортне проживання близько 2300 студентів з 
інших міст України. 

Також за адресою вулиця Академічна, 2 розташований спортивний 
оздоровчий комплекс Університету загальною площею 14225,0 кв. м, що 
включає в себе футбольне поле площею 4100 кв. м з трибунами для 
глядачів на 1500 місць, роздягальнями, душовими та туалетними 
приміщеннями, легкоатлетичну доріжку, сектор для стрибків у довжину. 
Закритий майданчик площею 946 кв. м для спортивних ігор у футбол та 
баскетбол з трибунами для глядачів.  

Для організації дозвілля та розвитку творчої особистості здобувачів 
на балансі Університету знаходиться Центр культури і відпочинку 



 
 
оснащений сучасною технікою. 
Для організації відпочинку для 
студентів на базі Університету 
також функціонує база 
відпочинку «Феміда» Одеської 
області Білгород-
Дністровського району, смт. 
Затока, загальною площею 
6754,0 кв. м і кількістю місць 
близько 270 осіб.  



 
 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ 
п/п 

Показник 
 

    2018 рік 

1 2 3 
!. Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис.грн.) 162 034,5 

174 720,7 
 
 

142 694,4 
- 

618,5 
31 407,8 
162 034,5 

 
109 482,8 
32 385,0 

61,0 
396,5 

19 709,2 
172 595,1 

 
47 854,2 

- 
37 409,3 

272,5 
87 059,1 

- 
- 
- 
- 
 

2. 
 
 

Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів 
(тис.грн.) 
в т.ч, кошти, отримані за: 
• навчання 
• наукову діяльність 
• оренду приміщень і майна 
• інші надходження 

3. 
 
 

Витрачання бюджетних коштів (тис.грн.)  
в т.ч. на: 
• заробітну плату  
• стипендію здоувачам і аспірантам  
• придбання обладнання та інвентарю  
• придбання навчальної і наукової літератури 
• господарські та комунальні, витрати разом. 

4. Витрачення позабюджетних коштів (тис.грн.)  
в т.ч. на: 
• заробітну плату  
• стипендію здобувачам і аспірантам 
• придбання обладнання та інвентарю 
• придбання навчальної і наукової літератури  
• господарські та комунальні витрати разом 

5. 
 

Наявність заборгованості (всього, тис.грн.): 
• по заробітній платі  
• по стипендіях  
• за комунальні послуги 

 
 
 
 
 



 
 

СТАН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 

№ Показник 
 

2017-2018 н.р. 

1 2 3 
1. Кількість студентів з інших міст 91% 

 
38% 

 
13,56% 

 
                      224 

 
              5 523 800 грн. 

 
7378,8 тис грн. 

1/6 
 
0 
 

9/3390,04 
0 
 
1 
2 
0 
0 

2. Частка студентів з інших міст, які проживають у 
гуртожитках (%) в т.ч. сімейних 

3. Житлова площа, яка припадає на одного студента у 
гуртожитку 

4. Кількість здобувачів, які згідно законодавства 
мають право на соціальну підтримку і захист: 
 - з них одержують передбачені законодавством 
пільги 

5. Кошти, витрачені на студентів, які мають право на 
соціальний захист 

6. Витрати на соціальну сферу, тис.грн. 
7. Кількість здобувачів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах 
8. Кількість студентів, які стоять на диспансерному 

обліку (всього): із. них отримали путівки за рік 
9. Кількість спортивних залів їх загальна площа 
10. Кількість плавальних басейнів 
11. Кількість площинних спортивних споруд:  

• стадіонів  
• спортивних майданчиків  
• кортів 

12. Наявність студентського палацу (клубу) 
  



 
 

РОЗДІЛ Х. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА 

АКАДЕМІЯ» 
 

10.1. Відокремлений підрозділ «Об’єднане вище професійно-
технічне училище сфери послуг Національного університету «Одеська 

юридична академія» 
Відокремлений 

підрозділ «Об’єднане 
вище професійно-
технічне училище сфери 
послуг Національного 
університету «Одеська 
юридична академія» (далі 
- Училище) - одне з 
історичних в Україні 
навчальних закладів з 
багатими історичними і 
педагогічними 

традиціями.  
Училище пройшло довгий та успішний шлях від учбово-виробничого 

комбінату до Вищого професійно-технічного училища сфери послуг. За 
високу якість підготовки кваліфікованих робітників Училища стало 
лауреатом конкурс-рейтингу «Найкраще підприємство України» в 
номінації «Освіта», нагороджено різноманітними почесними дипломами. 

Для здійснення якісного навчання в училищі є все необхідне: 
виробничі майстерні з кожної професії, кабінети відповідної 
направленості, комп’ютерний клас, бібліотека, актова і спортивна зали, 
буфет. В Училищі функціонують: танцювальний гурток, спортивні секції. 
Учні Училища творчі і неординарні, вони є учасниками фестивалів, 
виставок та різноманітних професійних конкурсів. 

Училище є навчальним закладом, який забезпечує реалізацію потреб 
особистості у здобутті професійної та повної загальної середньої освіти, 
здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або 
повної загальної середньої освіти. 

Училище готує кваліфіковані робітничі кадри у встановленому 
ліцензійному обсязі за професіями: 

● «Кравець», «Закрійник» з терміном навчання на базі 9 
класів – 3 роки, на базі 11 класів – 1 рік 5 місяців; 



 
 

● «Кравець» з терміном навчання на базі 11 класів – 2 
роки, на базі 9 класів – 3 роки;   

●  «Перукар (перукар-модельєр)» терміном навчання на 
базі 9 класів – 3 роки, на базі 11 класів – 1 рік 6 місяців; 

● «Радіомеханік з обслуговування та ремонту 
радіотелевізійної апаратури» терміном навчання на базі 9 класів – 
3 роки; 

● «Асистент референта», «Адміністратор» з терміном 
навчання на базі 9 класів – 3 роки, на базі 11 класів – 1 рік 5 
місяців. 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю: 
● «Технології легкої промисловості» з терміном навчання 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 
робітник»- 2 роки. 

 
10.2. Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 

Училище №3 є державним професійно-технічним навчальним 
закладом другого атестаційного рівня, яке входить до структури 
Національного університету «Одеська юридична академія». На 
сьогоднішній день Училище №3 є найдавнішим, найдосвідченішим 
училищем в регіоні, яке готує кадри за робітничими професіями для 



 
 
морського торгівельного флоту. За 73 роки існування Училища його 
випускниками стали відомі морські династії одеситів. В Училищі створена 
відповідна навчально-матеріальна база, що постійно поповнюється і 
вдосконалюється. Тільки за останні 3 роки відкриті навчально-виробничий 
такелажний цех, комп’ютерний клас, модернізовані кабінети охорони 
праці, створюються учбове телебачення, міні-АТС, постійно 
поповнюються наочними посібниками й сучасною літературою кабінети 
спецтехнології та бібліотечний фонд. 

Разом з загальноосвітніми предметами вивчаються і спецпредмети, 
такі як СЕУ, морська практика, основи судноводіння, техніка особистого 
виживання, пристрій судна, матеріалознавство, креслення та інші. 
Отримані знання закріплюються практичними роботами під час 
виробничого навчання і практики на судах в порту. 

В основу виховної системи Училища входить плідна робота по 
залученню учнів до здорового способу життя, про що свідчить їх 
регулярна участь в змаганнях з баскетболу, волейболу, легкої атлетики та 
багато інших.  

На базі Училища більше десяти років активно працюють гуртки 
«Судномоделювання» та «Такелажної справи», які допомагають учням 
більш глибоко вивчати тонкощі майбутньої професії, організовувати 
дозвілля та виявити творчі та технічні навички.  

Підготовка фахівців здійснюється за наступними спеціальностями: 
- моторист (машиніст) матрос; 
- моторист (машиніст) токар. 


