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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у першому семестрі  
Кількість кредитів – 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 20 10 
заочна 6 4 2 

Самостійна робота, годин денна – 60 заочна – 84 
Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Правознавство» надає студентам знання з основ права, сприяє 
формуванню поваги до своєї держави та державотворчих й правотворчих традицій, забезпечує 
правові орієнтири для правомірної поведінки студентів.  

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є 
формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення. Особливо це 
актуально для майбутніх фахівців, тому великого значення набувають правове виховання і 
правова освіта. Адже без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний 
розвиток жодного суспільства не відбувається. Першочерговим тут є виховання у студентів 
шанобливого ставлення до Конституції України, до Законів України, дотримання яких є 
обов’язком кожного громадянина. Розуміння основ конституційного, цивільного, трудового, 
адміністративного, шлюбно-сімейного та інших галузей права є необхідногою умовою 
життєдіяльності кожного громадянина України. 

 
3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти правової культури 
та засвоєння  основних правових норм. Підвищення рівня правових знань у населення України, і 
особливо молоді, його правосвідомості та правової культури можливі лише за умови 
повсякденного, професійно організованого правового виховання, яке здійснюється з 



використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновішої наукової юридичної 
літератури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати: 

- права та обов’язки громадян України; 
- основні галузі, принципи та складові права; 
- положення основних нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини в 

Україні та світі; 
вміти: 

- застосовувати правові норми у повсякденному житті; 
- володіти навиками активної участі у політичному житті; 
- застосовувати правові знання задля утвердження правової, демократичної держави; 
- правильно тлумачити правові документи та застосовувати норми права України для 

вирішення конкретних практичних питань, пов’язаних із виробничою та соціальною 
діяльністю. 

 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» здобувач вищої освіти може 
отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 
освітньо-професійних програмах «електротехніка та електротехнології» 
(https:nv.onaft.edu.ua/opp/141b-ee2016.pdf) та «нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» 
(https:nv.onaft.edu.ua/opp/141b-nvde2018.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 
Загальні компетентності: 

ФК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні економічні аспекти, що 
впливають на формування технічних рішень. 
ФК14. Уміння проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої 
задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та 
утилізацію. 
 

Програмні результати навчання: 
Зн7. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, 
економічному, соціальному і екологічному контексті. 
Ум3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових 
ідей. 
Ум9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності 
для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, 
суспільних, державних та виробничих інтересів. 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 Змістовний модуль 1. «Основи права та провідні галузі права». 

Тема 1. Основи права. 
Тема 2. Конституційне право України: основи конституційно-правового статусу людини і 
громадянина. 
Тема 3. Конституційне право України: правовий статус Верховної Ради України, Президента 
України, органів виконавчої влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні. 
Тема 4. Основи цивільного права України. 

Змістовий модуль 2. «Галузі права». 
Тема 5. Основи сімейного права України. 



Тема 6. Основи трудового права України. 
Тема 7. Основи адміністративного права України. 
Тема 8. Основи кримінального права України. 
Тема 9. Основи господарського права України. 
Тема 10. Основи земельного права України. 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

Вивчення змістового модуля завершується оцінкою. Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з 
дисципліни за семестр) визначається за формулою:  

Оц = 
∑
i= 1

m

M i

m
, 

де Оц – оцінка залікового кредиту;  
Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту;  
m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті.  
 

Таблиця 1. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає 
контролю 

Оцінні 
бали 

Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кількіс-
ть робіт, 
одиниць 

Сумарні 
бали 

Кількість 
робіт, 

одиниць 

Сумарні 
бали 

min max min max 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Основи права та психології спілкування» 
Робота на лекції 0,3/1 0,5/2 18 6 9 4 4 8 
Робота на семінарському 
зайняті 2/12 3/18 12 24 36 2 24 36 

Виконання ІНДЗ 5/6 10/11 1 5 10 1 6 11 
Проміжна сума – – – 35 55 – 34 55 
Модульний контроль у 
поточному семестрі 15 25 1 15 25 1 26 45 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 5/- 10/- – 5 10 – – – 

Рейтинг за творчі 
здобутки 5/- 10/- – 5 10 – – – 

Оцінка за змістовим 
модулем – – – 60 100 – 60 100 

 
Інформаційні ресурси: 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua.  
2. Новинний портал Лига Бизнес Информ. – Режим доступу: http://liga.net.  
3. Нормативні акти України. – Режим доступу: http://www.nau.ua.  
4. Право. Україна. – Режим доступу: http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/pravo.html 
5. http://europa.eu.int/eur-lex База даних законодавства ЄС. 
6. http://ccu.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 
7. http://president.gov.ua  -  Офіційний веб-сайт Президента України. 



8. http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi-psihologiyi-
ta-pedagogiki 

9. http://www.koob.ru/common_psychology/ 
10. http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика навчальної дисципліни прописана з урахуванням законодавства України та ISO 

9001:2015 (https:onaft.edu.ua/download/dgcc/ONAFT_policy.pdf), «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» (https:www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-
Integrity.pdf),  «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https:www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf) 
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