
 

«Правознавство» 

Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології 
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Кількість кредитів – 3 

Семестр – 8 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Правознавство» є вибірковим курсом, програма вивчення 

якого складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. Вивчення дисципліни дає можливість 

ознайомитися з основними положеннями ключових галузей права України, пізнати її 

органічні зв’язки з іншими академічними курсами, такими як: політологія, соціологія, 

філософія та ін. Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс суспільних 

відносин, які врегульовуються найважливішими положеннями окремих галузей права. 

Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство» є формування у 

студентів знань з основ теорії держави і права, забезпечення оволодіння студентами 

системою основних правових понять та засвоєння найважливіших положень окремих 

галузей права і вироблення навичок їх застосування на практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння закономірностей та 

специфіки розвитку держави та права, основних положень Конституції України, які 

стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і 

обов’язків громадянина, ознайомлення з ключовими положеннями основних галузей 

права та їх застосуванням, а також перспективами розвитку правової системи України у 

напрямку євроінтеграції. Важливим завданням є створення мотивації до самонавчання та 

особистісного розвитку, самостійного аналізу, систематизації та узагальнення матеріалу, 

формування розвиненої правової культури. 

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та спеціальних 

(фахових). Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ФК02. Реконструкція розвитку європейських народів на основі історичних джерел. 



ФК03. Розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання історії та 

зловживання історією. 

ФК04. Уміння аналізувати різні види історичних джерел. 

ФК05. Уміння працювати з матеріалами ЗМІ. 

ФК06. Пошук археологічних об’єктів та їх польове обстеження. 

ФК14. Вміння осмислювати теоретичну основу будь якого історичного дослідження. 

ФК15. Вибирати необхідні методи дослідження, модифікуючі існуючі та розробляти нові. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  

формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН01. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для системного 

мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. 

ПРН02. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на 

межі предметних галузей. 

ПРН03. Основні сучасні вимоги до фаху історика та археолога. 

ПРН07. Законодавча база України про охорону культурної та археологічної спадщини. 

ПРН08. Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність. 

ПРН09. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН12. Знаходити, систематизувати та аналізувати історичні та археологічні джерела. 

ПРН14. Визначати наукову цінність археологічної пам’ятки та готувати документацію 

для взяття її під охорону. 

ПРН15. Опрацьовувати археологічні матеріали та готувати їх для передачі у фонди 

музею. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 12.00 

до 13.00.  

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 

12.00 до 13.00.  

E-mail викладача: vitalijlesniak@gmail.com 
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