«ПРАВОЗНАВСТВО»
Викладачка – кандидатка істричних наук, доцентка Кузьма Тетяна Миколаївна
Кількість кредитів – 3
Семестр – 2-й
Анотація до дисципліни
Вивчення курсу „Правознавства” є необхідною запорукою виховання покоління
громадян, здатних боротися за свої права цивілізованими правовими методами. Адже
знання і розуміння основ держави і права, конституційного, адміністративного,
цивільного, трудового, сімейного, кримінального та інших галузей права, засад юридичної
діяльності – необхідна умова життєдіяльності кожної людини та громадянина в Україні.
Метою вивчення навчальної дисципліни “Правознавства” є формування у студентів
належного рівня правових знань, що дозволить орієнтуватися в суспільних відносинах, які
регулюються та охороняються правом, поводитися відповідно до закону в процесі їхнього
життя, професійно застосовувати набуті знання і навички в практичній діяльності фахівця.
Завдання:
- формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти;
- оволодіння теоретичними положеннями галузевого законодавства;
- ознайомлення з сутністю понять «право», «закон», «Конституція»,
«правопорушення», «юридична відповідальність»;
- розвинути вміння практичного застосування студентами знань та навичок на
практиці;
- навчити займати активну громадську позицію в суспільстві;
- сприяти підвищенню рівня правової культури серед населення.
Очікуванні результати вивчення курсу
Загальні компетентності:
ЗК01 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, чітко ставити завдання
і формулювати цілі;
ЗК02 навички використання інформаційних, комунікаційних та педагогічних
технологій;
ЗК03 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК06 володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні
професійного й побутового спілкування;
ЗК08 здатність діяти соціально, виявляти дружнє спілкування, креативно,
відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
ФК01 критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і
процесами у минулому та сучасності;
ФК03 здатність спілкуватися державною мовою, рідною мовою та однією з іноземних
мов із використанням термінів і методик, прийнятих у фаховому середовищі;
ФК04 здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних
дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні,
культурні соціальні події та явища;

ФК07 знання, вміння і навички опрацювання наукових та інформаційних джерел й
використання інформаційно-пошукових інструментів;
ФК09 уміння знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал,
роблячи обґрунтовані висновки;
ФК11 здатність до проектування і здійснення освітнього процесу з урахуванням
особливостей соціокультурного середовища й рівня розвитку особистості;
ФК15 засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.
Інтегративні кінцеві програмні результати результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна
ПРН01 знати основи теорії історичного розвитку та методології історії;
ПРН04 знати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної політико-правової
думки;
ПРН07 знати сучасні засоби комунікації та інформації;
ПРН08 використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї професійної
діяльності;
ПРН12 розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення світової та вітчизняної політикоправової думки, пояснювати феномен держави, влади, політики, права;
ПРН13 вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та прияти збереженню
історико-культурних пам’яток;
ПРН15 уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;
ПРН18 здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з
метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
ПРН19 здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Очні консультації з викладачем щопятниці, з 11.10 до 12.30 год.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щочетверга, з 12.00 до
16.00 год.
E-mail викладача: tetiana.kuzma@rshu.edu.ua

