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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 

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

денна 30 18 12 
заочна 6 4 2 

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

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Правознавство та психологія» надає студентам знання сучасного 
рівня психології спілкування і розвитку права, розкриває їхній гуманістичний  зміст, навчає 
студентів психологічній культурі спілкування для глибшого розуміння себе та інших осіб, для 
самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі. 

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 положень психології спілкування. 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: 

- основні принципи, методи та складові права; 
- спілкування та етику взаємовідносин; 
- психологію та мистецтво спілкування, його види, методи;  
- психологічні особливості спілкування, конфліктології, міжособистісних відносин, 

стосунків у колективі; 
- права та обов’язки громадян України; 
- положення основних нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини 

в Україні та світі; 
вміти: 

- визначати форми спілкування та стосунки в практичній роботі; 
- установлювати психологічний контакт із співрозмовником; 
- володіти правилами спілкування; 
- 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 та психологія» здобувач 
вищої освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати 
навчання, які визначені в освітньо-професійній програмі «Інформаційні системи та ІТ 
комерція» (https:nv.onaft.edu.ua/opp/122b-kn2017.pdf ) підготовки бакалаврів за спеціальністю 
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 

 
Загальні компетентності: 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 
ЗК5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів). 
ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним, визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків. 
ЗК9. Здатність вести дискусію, використовувати відповідну термінологію та способи 
вираження думки в усній та письмовій формах. 
ЗК12. Здатність презентувати результати здійснених розробок. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 12. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти самостійність і 
відповідальність у роботі, дотримуватись у роботі етичних принципів. 
ПРН 13. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти про безпеку життєдіяльності 
співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища. 



ПРН 14. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, 
планування та управління часом. 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 Змістовний модуль 1. «Основи права та психології спілкування» 

Тема 1. Держава як соціальний інститут. 
Тема 2. Феномен права. Право в системі засобів соціального регулювання. 
Тема 3. Цивільне та сімейне право України. 
Тема 4. Загальна характеристика конституційного права як провідної галузі права України. 
Тема 5. Предмет психології спілкування. 
Тема 6. Розуміння у комунікації. 
Тема 7. Сприймання комунікантами один одного. 
Тема 8. Проблема розпізнання істини та неправдивості. 
Тема 9. Вербальна та невербальна комунікація. 
 

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 всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 
законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 
ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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