
 

«Правознавство» 

Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології 

Лесняк Віталій Юрійович 

Кількість кредитів – 3 

Семестр – 2 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Правознавство» є вибірковим курсом, програма вивчення 

якого складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія). 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) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Вміння виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК4. Розуміння основних принципів побудови системи чинного законодавства та 

функціонування органів державної влади та інститутів місцевого самоврядування. 



СК6. Розуміння базових особливостей реалізації прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб в рамках різних галузей права, здатність визначати оптимальні правові 

шляхи розв’язання конфліктних ситуацій. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання,  

формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

 

ПРН1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез.  

ПРН7. Здійснювати пошук та аналіз необхідних нормативно-правових актів. 

ПРН11. Аналізувати основні тенденції розвитку правової та державної сфери.  

ПРН12. Вивчати та аналізувати особливості регулювання правовідносин в різних галузях 

права. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 8.00 до 

9.30.  

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

8.00 до 9.30.  

E-mail викладача: lesvit@ukr.net 

mailto:lesvit@ukr.net

