
Анотація до дисципліни „Основи правознавства” 

Вивчення курсу „Основи 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.  

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

3 

 

Галузь знань: 01  

Освіта/Педагогіка 

  

 

Вибіркова 

Модулів: 2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

реферат/презентація 

Загальна кількість 

годин: 90 

 

Напрям підготовки  

014  Середня освіта 

(математика) 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції: 

20 год. 6 год. 

Практичні: 

10 год. 2 год. 

Самостійна робота: 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 5,6 год. 

Освітній ступінь: бакалавр 

 

Вид контролю: залік 

 

 

 



Передумови 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни “Основи правознавства” 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін як: “Філософія”, “Історія України”. 

 

Мета та завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Основи 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. 

 

Вивчення даної дисципліни допоможе сформувати у здобувача освіти 

наступні загальні компетентності: 

ЗК1 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК6 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК14 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

А також спеціальні (фахові, предметні)  компетентності: 

СК1 здатність використовувати сучасні методики та технології для 

організації освітньої діяльності в закладах середнього та професійно-

технічного рівнів, діагностики та оцінювання якості навчального процесу за 

різними освітніми програмами; 

СК16 здатність розширювати і поглиблювати власне наукове 

світосприйняття, самостійно здобувати та використовувати в практичній 

діяльності нові знання, уміння й навички, в тому числі із галузей, не 

пов’язаних зі сферою професійної діяльності. 

 



Очікувані результати навчання 

Згідно ОП студенти після освоєння даної дисципліни мають досягти 

наступних результатів навчання:  

ЗН1 знання основних форм і законів абстрактно-логічного та системно-

комбінаторного мислення, основ логіки, форм і методів аналізу, синтезу та 

інших прийомів розумової діяльності; 

ЗН4 знання змісту компонентів системи освіти, складових самоосвітньої 

діяльності, основ науково-дослідницької діяльності; 

ЗН6 знання принципів командної роботи, командних цінностей, основ 

конфліктології; 

ЗН7 здатність виокремлювати проблемні ситуації, добирати шляхи їх 

розв’язування. 

 


