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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правознавство 

Викладач (-і) Питльована Вікторія Павлівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права 

Контактний телефон 

викладача 

Питльована Вікторія Павлівна (0342)596133 

 

E-mailвикладача Питльована Вікторія 

Павлівнаvictoria.pytlovana@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та 

сайті кафедри https://kttidip.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/. 

Також можливі консультації шляхом листування через електронну 
пошту, зокрема щодо змісту індивідуальних науково-дослідних 

завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

    Предметом вивчення  навчальної дисципліни є право як регулятор суспільних відносин у 

різних сферах суспільного життя. 

   Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

        1.Основи теорії держави і права 

        2. Основні галузі права України 

        Вивчення навчальної дисципліни “Основи  права” є формою правової освіти студентів 
неюридичних спеціальностей. Це зумовлено рядом факторів: по-перше, необхідністю 

сформувати у студентів належний рівень правосвідомості; по-друге, потребою в оволодінні 

ними практичними навичками застосування чинного законодавства України; по-третє, 
необхідністю виробити у студентів вміння аналізувати наявні в Україні правові явища, 

державно — правову дійсність та правові процеси. 

Основними джерелами цієї виступають Конституція України,Кримінальний кодекс 

України,Кодекс законів про працю України,Сімейний кодекс України,Цивільний кодекс 
України,Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

 

 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою  викладання навчальної дисципліни «Правознавство» є необхідність сформувати у 

студентів належний рівень правосвідомості; потреба в оволодінні ними практичними навичками 

застосування чинного законодавства України;  необхідність виробити у студентів вміння 

аналізувати наявні в Україні правові явища, державно-правову дійсність та правові процеси.   

Основними цілями вивчення дисципліни «Правознавство» є набуття студентами знань та 

розуміння  ролі  права, його функції і завдання, місце серед інших соціальних інструментів, 
знати свої права, свободи і обов’язки, розуміти механізм, межі та способи їх реалізації. Це 

сприятиме не лише подоланню правового нігілізму, що існує зараз у нашому суспільстві, а й 

стимулюватиме процес демократичних перетворень, які відбуваються в Україні. Лише 

правосвідома особистість здатна активно включитися в цей процес.  
 

4. Результати навчання (компетентності) 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології в практичній 

діяльності; 

 здатність вільно і грамотно, усно та письмово спілкуватися державною мовою, 
утверджувати національні гуманістичні ідеали, мовне й культурне багатство України;  

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kttidip.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/


 реалізовувати громадянські права й обов’язки, соціальну й громадянську 

відповідальність;  

 досягнення мети, приймати раціональні рішення, створювати психологічно позитивний 

клімат, діяти на базі етичних принципів, готовність брати ініціативу на себе; 

 бути критичним і самокритичним; 

 здатність поважати погляди представників інших культур, цінувати різноманіття та 
мультикультурність, враховувати гендерний фактор. 

 здатність вільно оперувати фаховими термінами для виконання професійних 

завдань; 

 здатність реалізовувати управлінські функції (аналіз, прогнозування, організація, 

контроль, самоконтроль у  процесі організаційно-методичної, навчально-методичної, 
науково-дослідної, виховної та інших видів діяльності); 

 здатність кваліфіковано аналізувати навчальні матеріали й добирати посібники й 

підручники, які найбільше відповідають цілям і умовам навчання; 

 здатність ефективно і компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації 

(конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в професійній сфері; 

 вільно спілкуватися з професійних питань державною мовою усно і письмово, 

використовувати її для організації ефективної комунікації та навчання; 

 знати норми української літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності; 

 організовувати процес свого навчання і самоосвіти (самостійної роботи); 

професійно-методичну та навчальну діяльність; 

 усвідомлювати рівні можливості колег та учнів, задіяних у навчально-виховному 

процесі (расові, гендерні, релігійні, політичні тощо), встановлювати ефективну 

комунікацію з представниками різних субкультур; 

 бути здатним визначати рівень особистісного і професійного розвитку, 

моделювати траєкторію особистісного самовдосконалення; 

 реалізовувати громадянські права і обов’язки, соціальну і громадянську 

відповідальність, дотримуватися правових та етичних норм у вирішенні 

конфліктних ситуацій; 

 дотримуватися правил академічної доброчесності. 

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

16 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
2 014.03середня 

освіта(історія) 

3 вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Основи теорії держави і права 

 

Тема № 1. Основи теорії  держави 
 

2 2 4 

Тема №2. Основи теорії права 

 
2 2 4 



 

Тема № 3. Основи правової поведінки та юридичної 
відповідальності 

- 2 8 

    

Змістовий модуль 2. Основні галузі права. 

Тема № 4. Основи конституційного права України. 
 

2 2 8 

Тема № 5 Основи цивільного права України 2 2 6 

Тема № 6. Основи сімейного праваУкраїни.  

 

2 2 4 

Тема № 7. Основи трудового  права України 

 

2 2 8 

Тема  № 8. Основи кримінального права України. 

2 - 8 

Тема № 9. Основи адміністративного права України. 

- 2 10 

 

                                                                                          ЗАГ.: 14 16 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в 
межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.5 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового 
юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого  2017 р.) – текст 

розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов»язкове виконання всіма 

студентами одної письмової модульної роботи. Робота виконується на 

останньому семінарському заняття  та охоплює два змістових модулі: 

Основи теорії держави і права; Основні галузі права. 
    На контрольну виносяться 2 описових питання, які оцінюються кожне по 

20 балів і 2 питання передбачають коротку відповідь і оцінюється по 5 балів 

кожне. Максимальний бал за контрольну становить 50 балів. 
     За бажанням для отримання додаткових до 5 балів студенти можуть 

виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного семінарського 

заняття. Види, приклади підготовки та критерії   оцінювання індивідуальних 
завдань знаходяться на кафедрі та розміщенні на сайті кафедри.  

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2,4.4.3.3 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску 

до підсумкового контролю визначаються р.5 Положення про порядок 

організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 
навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/


Планується виконання студентами  обов’язкових та додаткових декількох видів  письмових  

робіт: обов»язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами, 
винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках і завданнях 

для підготовки до семінарських( практичних) занять, а також додаткових письмових 

індивідуальних завдань. – Методичні вказівки розміщені на сайті кафедри 

https://kttidip.pnu.edu.ua/денна-форма-навчання-1/. 
Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлювати наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 
виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні зайняття курсу.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовується в 

обов»язковому порядку. Студент зобов»язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох 
тижнів з дня пропуску заняття.  

9. Рекомендована література 

 

 

          1.  Правознавство: Підручник/ Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., Колодій A.M. 

(керівник авт. кол.) та інші;  За ред. В.В. Копєйчикова, А. М., Колодія — К.: Юрінком Інтер, 2006. 

— 752 с . 
          2.Правознавство [Текст  ]: навчальний посібник / За ред.. М.В. Кравчука.–2-ге вид., 

перероб. та доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2010.–408с. 

          3.Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О, Карпенко, А. М. Колодій, 
А. Ю. Олійник, В. І. Осадчий.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.- 

792 с. 

          4.Правознавство. Навчальний посібник/ За заг.ред. П.Д.Пилипенка. 3-тє вид. стереотипне– 

Львів: «Новий світ-2000», 2010.–512 с. 
          5.Правознавство: навч. посібник за модульно-рейтинговою системою/ В.В.Молдован, Л.І. 

Чупінда.– К.: ЦНЛ, 2006.– 186 с. 

          7.Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2- е видання/ О.Ф.Скакун.– К.: 
Алерта; ЦУЛ, 2011. –520 с. 

          8.Горун О.В. Теорія держави і права: навч. посіб /О.В.Горун, Н.В.Камінська, 

О.В.Фатхутдінова.- К.: КНТ, 2011.–216с. 
 

 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, нормативних 

джерел та інформаційних ресурсів міститься в навчально-методичних вказівках:  
     1.Присташ Л.Т. Методичні вказівки для підготовки семінарських занять студентам  денної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Правознавство»  Спеціальністі: «Право» Івано-

Франківськ: Навчально- науковий юридичний інститут Прикарпатського національного 
університету ім..В.Стефаника, 2019р.-34с. 

    2.Присташ Л.Т.. Методичні вказівки  для самостійної роботи студентам денної форми 

навчання з навчальної дисципліни «Правознавство», Навчально-науковий юридичний 
інститутПрикарпатського національного університету ім..В.Стефаника, Івано-Франківськ, 

2019р.-25с. 

 

 

 

 

Викладач _________________доц. В.П.Питльована 
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Викладач _________________доц. В.П.Питльована 
 


