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Опис дисципліни
Курс охоплює важливі й актуальні питання такі як: законність і правопорядок,
правопорушення і юридична відповідальність, правова дисципліна і правова культура.
Розкриваються основи окремих галузей права України та найважливіші нормативні акти,
вивчається зміст Конституції України, її ключових положень щодо закріплення державного та
суспільного ладу України, забезпечення прав людини. Гуманізація навчального процесу,
формування широкого світогляду та правового мислення студентів, сприяння в їх
самовизначенні та самореалізації; знання та розуміння основних закономірностей
виникнення, розвитку та функціонування держави і права; глибоке засвоєння основних
юридичних понять і категорій, вміння їх формулювати на основі розуміння притаманних
державно-правовим явищам ознак, форм, сутності; формування стійних теоретикопрактичних навичок аналізу стану і перспектив розвитку тих або інших інститутів держави і
права з точки зору основних постулатів теорії держави і права.
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)
3/1

Тема

Результати навчання

1. Основи теорії
Засвоєння основних юридичних понять і
держави і права:
категорій, вміння їх формулювати на основі
сутність, функції та розуміння притаманних державно-правовим

Завдання

Тести,
питання
1

форми держави

явищам ознак, форм, сутності основ теорії
держави і права; формування стійних
теоретико-практичних навичок аналізу стану
і перспектив розвитку тих або інших
інститутів держави і права з точки зору
основних постулатів теорії держави і права.

3/1

2. Правовідносини.
Правова поведінка
правопорушення і
юридична
відповідальність

Удосконалювати вміння логічно мислити,
навички
усних
виступів,
підготовки
рефератів та повідомлень, аргументованого
діалогу, уміння сприймати чужу думку,
безболісно відмовлятися від свого хибного
погляду.
Формувати
моральні
пріоритети,
які
визнають людину найвищою цінністю,
особистісні вольові риси.

Тести,
питання

3/2

3. Конституційне
право як провідна
галузь права
України

Ознайомити
студентів
із
основами
конституційного права України, загальними
засадами
конституційного
ладу,
народовладдям
та
формами
його
здійснення. Охарактеризувати види виборів
та головні принципи виборчого права,
громадянство та основні права свободи та
обов’язки громадян України.

Тести,
питання

2/2

4. Основи
Ознайомити
студентів
із
цивільним
цивільного права правом та процесом, його джерелами
та процесу України та відносинами, що ним регулюються,
суб’єктами та об’єктами цивільно-правових
відносин, суттю права власності та
формами його захисту, основними видами
цивільно-правових договорів.
Охарактеризувати такі інститути цивільного
права як „зобов’язання”, „спадкування” та
„цивільно-правова відповідальність”.

Тести,
питання

3/2

5. Основи
трудового права
України

Ознайомити студентів із трудовим правом,
його джерелами та відносинами, що
ним
регулюються,
колективним
та
трудовим договорами, робочим часом та
часом відпочинку, підставами та порядком
звільнення з роботи.
Охарактеризувати особливості застосування
дисциплінарної
та
матеріальної
відповідальністі, праці молоді та порядку

Тести,
питання

2

розв’язання трудових спорів.
3/2

6. Основи
адміністративного
права України

Сформувати
у
майбутніх
фахівців
гуманістичне
мислення,
здатність
забезпечувати реалізацію, охорону й захист
прав і свобод людини, виявляти активність в
утвердженні
в
Україні
принципу
верховенства
права,
у
побудові
демократичної
соціальної
держави.
Завдання вивчення адміністративного права
полягають
в
оволодінні
сукупністю
теоретичних і науково-прикладних знань
щодо його предмета, а також розвитку вмінь
і навичок правозастосовчої діяльності.

Тести,
питання

3/2

7. Основи
кримінального
права України

Ознайомити студентів із особливостями
кримінального
права.
Дати
загальну
характеристику
Кримінального
кодексу
України.
Охарактеризувати поняття та
ознаки „злочину”, співучасть у ньому,
кримінальну відповідальність та види
покарань за кримінальним законодавством.

Тести,
питання

2/1

8. Основи права
Оволодіння теорією і методологією права
природокористуван природокористування,
вивчення
ня
законодавства
у
галузі
природокористування,
охорони
та
відтворення
земельних
ресурсів,
формування навиків його застосування на
практиці, вироблення у слухачів нового
якісного стану екологічного мислення,
формування культури особистості, яка
проявляється
в
її
еколого-правовій
свідомості, мисленні, поведінці та практичній
діяльності.

Тести,
питання

3/1

9. Правоохоронна і Ознайомити студентів із завданнями та
правозахисна
структурою
судової
влади.
Дати
діяльність
характеристику судоустрою та судочинства.
Охарактеризувати
правоохоронну
діяльність, правоохоронні та правозахисні
органи
України.
Сприяти
вихованню
доброзичливості, людяності, тактовності.
Виховувати інтерес до знань, почуття
гідності, відповідальності та обов’язку,
громадянськості, поваги до прав інших

Тести,
питання

3

людей, спрямувати пізнавальну активність
студентів на самовдосконалення.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних пристроїв).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням
із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Заліковий
модуль 1

Заліковий модуль 2
(ректорська контрольна
робота)

Заліковий
модуль 3

30%
40%
30%
1. Усне опитування
Усне опитування під час
1. Написання КПІЗ = 50 балів
під час заняття
заняття
2. Захист КПІЗ = 50 балів
(5 тем по 10 балів = 50 балів)
(4 теми по 10 балів = 40
2. Модульна контрольна робота
балів)
(теми 1-9) = 50 балів
2. Модульна контрольна
робота = 60 балів

1.

5

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

ECTS

6

