
ПЕРЕДМОВА
В  умовах  демократизації  українського  суспільства  особливо  важливого  значення

набувають  формування,  розвиток  і  закріплення  нового  мислення,  виховання  загальної
правової культури, високої професійності при вирішенні різноманітних завдань, вироблення
почуття  відповідальності,  справедливості,  поваги до закону.  Належне засвоєння основних
принципів права, його аргументоване та доцільне тлумачення і застосування на практиці –
все це становить основу майбутньої професійної діяльності, в тому числі журналіста, фахівця
у  сфері  IT-технологій,  оскільки  знання  особистих  прав  та  обов’язків,  правових  основ
функціонування державних органів та організацій є обов’язковою умовою для становлення
особистості та підвищення фаховості. 

Метою навчальної дисципліни є розкриття причин виникнення, сутності держави і
права,  принципів,  закономірностей  та механізмів  походження,  розвитку і  функціонування
цих  інституцій  та  інших  державно-правових  явищ.  Оволодіння  матеріалом  дисципліни
забезпечить  формування  у  майбутніх  фахівців  фундаментального  правового  мислення  як
методологічного  знаряддя  розв'язання  складних  питань  сучасної  правової  дійсності.  

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни «Правознавство»  є  оволодіння
студентами  практично  значущими  для  них  знаннями  та  розуміннями,  застосування
найважливіших  понять  і  термінів,  розвиток  навичок  діяти  в  різноманітних  життєвих
ситуаціях,  уміння  аналізувати  з  правової  точки  зору  явища  та  ситуації  суспільного  і
повсякденного життя, використовувати правові знання та навички для реалізації та захисту
своїх  прав  та  формування  активної  громадянської  позиції  та  формування  у  студентів
розуміння суті, функцій, принципів діяльності правових інститутів України. За результатами
вивчення курсу студенти повинні володіти певною сумою загальнотеоретичних уявлень про
право  та  здобути  правовий  мінімум  знань  з  теорії  держави  і  права,  конституційного,
цивільного,  сімейного,  трудового.  адміністративного,  кримінального  права  України.  

Об’єктом навчальної дисципліни є держава і право, а також інші пов'язані з ними
явища  суспільної  дійсності,  що  пізнаються  через  узагальнені  уявлення  про  них.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» є правові відносини
у суспільстві. 

Відповідно  до  освітньо-професійної  програми  «Психологія»,  після  вивчення  курсу
«Правознавство»  здобувачі  вищої  освіти  першого  бакалаврського  рівня  на  базі  повної
загальної  середньої  освіти  (спеціальність  -  051  Психологія)  повинні  оволодіти  такими
компетентностями: 

Загальні: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні. 

ЗК11.  Здатність  зберігати та примножувати моральні,  культурні,  наукові  цінності  і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області,  її  місця  у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні: 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
 СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати

аргументовані висновки та рекомендації. 
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 



СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення,  навчання та
саморозвитку. 

Методи та форми навчання
При  викладанні  дисципліни  застосовуються  такі  методи  навчання,  як:  -

репродуктивний;  -  проблемного  навчання;  -  евристичний  (частково-пошуковий);  -
дослідницький Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів здійснюється через
застосування  таких  форм навчання,  як:  -  проблемні  лекції;  -  семінари-дискусії,  семінари-
практикуми,  семінари - розгорнуті бесіди;  - презентації  навчальних матеріалів,  виконаних
творчих завдань; - застосування наочних засобів (схеми, таблиці тощо); - моделюючі вправи,
розв’язування творчих завдань; - роботу в Інтернеті, бібліотеці; - консультації (настановні,
контрольні, проблемні).  

Організація поточного та підсумкового контролю знань
 Поточний  контроль  здійснюється  на  кожному  семінарському  занятті  відповідно

конкретним  темам  і  включає  стандартизовані  форми  контролю  теоретичної  підготовки.
Поточний контроль включає оцінювання усне або письмове опитування, тестові завдання. З
метою конкретизації положень передбачається вирішення практичних завдань з окремих тем
на практичних та семінарських заняттях для закріплення одержаних знань, а також тестових
завдань,  написання  ессе,  рефератів,  письмових  контрольних  заходів,  оцінювання
індивідуальних  завдань.  Підсумковий  контроль  знань  здобувачів  відбувається  на
диференційованому заліку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкового  компоненту  освітньої

програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальності 053 «Психологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня
на базі  повної  загальної  середньої  освіти,  шифр компоненти освітньої  програми – ОК 7)
базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною  програмою
«Психологія», зокрема: 

ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційнокомунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН4. Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника. 

ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 


