
Анотація 

до вибіркової навчальної дисципліни 

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

спеціальності 013 Початкова освіта 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

4 курс, VІІ семестр навчання 

Освітня програма: «Початкова освіта» 

Назва навчальної дисципліни: «Основи правознавства» 

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом – 2/60 

З них: лекцій – 20 год; практичних (семінарських) – 8 год; самостійного 

опрацювання – 32 год 

Форма підсумкового контролю – залік 

Викладач – Гончаренко С.М. 

    Мета  навчальної дисципліни – виявлення і розкриття основних 

проблем з основ правознавства, характеристика базових юридичних 

категорій, розгляд особливостей основних галузей права України; 

підвищення рівня правових знань студентів, їх правосвідомості та правової 

культури за умови повсякденного, професійно організованого  навчання та 

виховання; розвиток правової і громадянської компетентностей, відповідних 

ціннісних орієнтирів, умінь, навичок студентів,  що здійснюються на 

заняттях і в процесі самостійного вивчення; формування знань теорії 

держави і права, основних засад трудового, сімейного, конституційного, 

адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права; 

набуття   у майбутніх фахівців фахової  передвищої освіти належного рівня 

правових знань, системи професійно – юридичних  навичок та умінь щодо 

практичного застосування положень тих чи інших галузей права в 

повсякденному житті.    
 
 Завдання: 

- оволодіння теоретичними знаннями з навчальної дисципліни; 

- набуття навичок практичного застосування набутих теоретичних знань 

з дисципліни; 

- формування уміння користуватися необхідною нормативно-правовою 

базою; 

- виховання у студентів законослухняності через повагу до права і 

закону. 



 

В процесі вивчення  навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- понятійний матеріал, що є основним інструментарієм дисципліни; 

- методологію теорії держави і права; 

- основний зміст понятійних (формальних) визначень; 

- нормативно-правову базу даної дисципліни; 

- правові засади регулювання окремих видів суспільних відносин. 

уміти: 

- пояснити особливості основ теорії держави і права, 

конституційного права                України, адміністративного права України, 

кримінального права України, фінансового права України, цивільного та 

сімейного права України, трудового права України; 

- здійснювати аналіз і порівняння норм конституційного права 

України, адміністративного права України, кримінального права України, 

фінансового права 

України, цивільного та сімейного права України, трудового права України; 

- використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в 

професійній діяльності; 

- аналізувати норми Конституції, законів та інших нормативно-

правових актів; 

-    розуміти значення права в житті суспільства, свідомо виконувати 

його вимоги. 

 Сформовані компетенції: 

- аксіологічно – правова – розуміння та ставлення до закону і права як до 

загальнолюдських моральних цінностей; 

- логічна – вміння аналізувати діяння на основі закону; 

- юридично – мовленнєва – вміння будувати усні та письмові 

висловлювання з правових питань; 

- інформаційна – вміння самостійно використовувати джерела правової 

інформації; 

- практично – орієнтована – вміння застосовувати правові знання, 

уміння та навички у навчальних та життєвих ситуаціях. 

 
          Зміст дисципліни: 

 

№ з/п Розділ 

I Основи теорії держави і права.  

II Основи конституційного права України.  

III Основи адміністративного права України.  



IV Основи цивільного права і цивільного процесу.  

V Основи трудового права. Право соціального захисту 

VI Основи кримінального права.  

VII Основи сімейного права. Нотаріат в Україні 

VIII Основи фінансового права України 

 

      Очікувані результати:  у результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент оволодіє відповідними теоретичними знаннями та 

навичками, вмінням орієнтуватись у чинному законодавстві, працювати з 

нормативно-правовими актами, правильно застосовувати правові норми до 

конкретних практичних ситуацій. 

 Електронний ресурс  робочої програми навчальної дисципліни 

((kshpk.org.ua) 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем. 

 

http://kshpk.org.ua/
http://kshpk.org.ua/

