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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правознавство 

Викладач (-і) канд.юр.наук Ославський М.І. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(097) 6434781 

E-mail викладача Lybomur.svorak@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та 

пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в Україні 

потребує компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Школа має дати випускникам 

не тільки правові знання, а й сформувати їхні вміння й навички, життєву позицію, 

компетентність, яких потребує демократичне суспільство.  

Транзитивні зміни українського суспільства, реформування української держави, 

спрямоване на утвердження принципів верховенства права, багатоманітності й 

плюралізму, відповідальності держави перед людиною й громадянином, зумовлюють 

переоцінку пріоритетів у суспільному світосприйнятті. Провідними стають такі цінності 

як людина, її гідність і права, демократія, соціальний мир і добробут.  

3. Мета та цілі курсу  

Мета і завдання навчальної дисципліни - допомогти студентам у вивчені основних 

положень теорії держави та права, конституційних засад української держави та методів 

державного управління, головних інститутів адміністративного, кримінального, 

цивільного, трудового, сімейного та інших галузей української права. Даний курс 

спрямований на формування у студента високого рівня юридичної обізнаності, 

правосвідомості та активної суспільної позиції, яка базується на знанні нормативних актів 

та правових механізмів захисту інтересів людини у держані. Це допоможе студенту 

навчитись розв'язувати складні ситуації, із якими він може зустрітись у професійному та 

особистому житті. 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен  

Знати: 

 Загальні положення основних галузей права України: 

 обсяг прав і свобод людини і громадянина; 

 основи фінансового права та комплекс прав та обов'язків платника податків; 

 загальні засади підприємницьких правовідносин та особливості правового 

регулювання підприємництва в обраній сфері діяльності. 

 Основи права соціального забезпечення та особливості державного та 

недержавного пенсійного забезпечення тощо.  

Вміти: 

 самостійно розшукувати потрібні нормативно - правові документи для 

розв'язування юридичної проблеми; 

 здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно 

класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

mailto:Lybomur.svorak@ukr.net


компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України  

           загальних:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

           фахових:    

 здатність застосовувати сучасні математичні методи для математичного 

моделювання технологічних параметрів прогресивних технологій сільського 

господарства; 

 здатність застосовувати знання і розуміння з вищої математики для вирішення 

якісних і кількісних завдань незнайомого характеру; 

 здатність продемонструвати знання і розуміння основних фактів, концепцій, 

принципів і теорій, що стосуються математики; 

 здатність розробляти обчислювальні алгоритми та розрахунки. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 15 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 год. 

самостійна робота 45 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І 206 ― Садово-

паркове 

господарство ‖ 

І вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Основи теорії держави і 

права. Основи конституційного 

права. 

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[1,2, 

5] 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал 

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

14 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 2 Основи адміністративного 

права  

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

 

 

[5,2, 

1,10] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

 

 

10 

балів 

 

 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3 Основи цивільного права. 

Основи сімейного права 

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[3,4, 

5] 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

14 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4 Основи трудового права та 

правові основи соціального захисту 

населення. 

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[5,2, 

1]  

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

14 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5 Основи господарського 

права. 

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[7,11,

12,] 

  

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Основи аграрного права. 

Основи земельного та екологічного 

права 

Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[3,4,5,

6] 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

14 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Основи фінансового права Лекція,  

Семінарсь

ке заняття 

[5,2, 

1,8,9]  

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



кого 

заняття 

Тема 8. Основи кримінального 

права.  Основи правоохоронної 

діяльності. 

Лекція,   

Семінарсь

ке заняття 

[3,4,5,

10,11]  

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

14 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та 

задач, аналізує причинно-наслідкові 

зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Практичні заняття Практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання. За метою і структурою 



практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за практичне заняття 

враховується при виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю  

– оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних 

занять (90 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні негативні оцінки, 

отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1.Основи правознавства: Навчальний посібник/ За заг. ред.. П. Д. Пи.липенко . М. 

Хома, М. С. Кельман та ін. - Львів, 2016. - 468 с. 

2.Конституція України. 

3.Кодекс про адміністративні правопорушення (від 1. 06. 1985 р.) 

4.Кримінальний кодекс України (1.09. 2001 р.) 

5. Кириченко В. М. Правознавство : підручник. – Київ : ЗНТУ, 2007. – 240 с. 

6. Конституційне право України : підручник / [В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фріцький, О. 

В. Городецький та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка, 1999. – 733 с. – 

966-00-0438-9. 

7. Основи конституційного права України : підручник / [авт. кол.: М. І. Козюба, А. 

М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : 

Юрінком Інтер, 2000. – 286 с. – 966-7302-83-0. 

8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. 

Рабінович. – Вид. 5-те, зі змінами. – Київ : Атіка, 2011. – 174 с. – 966-7714-81-0. 

9. Смолка А. О. Основи конституційного права України : [метод. рек.] / А. О. 

Смолка. – Київ : НУФВСУ, 2007. – 50 с. 

10. Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – Київ : Правова 

єдність, 2009. – 390 с. – 978-966-2183-16-0. 

 

Допоміжна. 

11. Цивільне право України : навч. посіб. / за ред. проф. Н. Ю. Голубєвої. – Київ : 



Істина, 2009. – 275 с. – 978-966-8909-30-6. 

12. Підопригора О. А. Цивільне право України. Правові основи підприємництва : 

[навч. посіб.] / Підопригора О. А., Сумін В. О., Підопригора О. О. ; [за заг. ред. О. А. 

Підопригори]. – Київ : Юрінформ, 

1994. – 106 с. 

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційні ресурси — книжковий фонд, періодика та фонди на 

електронних носіях бібліотеки Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, державних органів 

науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек та інших наукових 

бібліотек України. Електронні інформаційні ресурси мережі інтернет: 

www.googl.com.ua 

www.meta.com.ua 

www.rada.gov.ua 
 

 

 

 
 

 

 

 


