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Міністерство освіти і науки України 

 

              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

 

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій  

Кафедра філософії, політології, психології та права 

 

СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ВК1-4.1 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

Викладачі: Огороднійчук І.А, к.пед.н., доцент кафедри філософії, 

політології, психології та права. 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, 

НАБУВАЮТЬ ЗНАННЯ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА 

РОЗВИВАЮТЬ ПРАВОСВІДОМІСТЬ.  

Наприклад: Вмити знаходити рішення у професійній діяльності згідно з 

чинним законодавством України. 
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Передумовами для вивчення дисципліни «Правознавство» є набуття 

теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: 

«Філософія»; «Історія України і української культури». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство» є є надання 

студентам цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про основні 

теоретичні поняття національного права України, положення Конституції та 

чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, 

формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури.. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти: 

повинні знати: 

 загальнотеоретичні правові поняття та терміни з курсу 

«Правознавство»; 

 структуру права та законодавства; 

 поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової 

поведінки та юридичної відповідальності; -.питання функціонування 

системи права, дії механізму правового регулювання; 

 підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин; 

 основи конституційного права України; 

 органи державної влади та місцевого самоврядування України; 

 судові, правоохоронні та правозахисні органи України; 

 основні визначення та поняття основних галузей права України; 

 джерела права України; 

 правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в 

Україні. 

повинні вміти:  

 володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти їх 

використовувати; 

 характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного 

законодавства України; 

 правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному 

житті закони та підзаконні акти України; 

 орієнтуватися в сучасному правовому полі; 

 розмежовувати правові відносини у суспільстві; 

 використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у 

судових та інших державних органах України; 

 правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей 

права України; 
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 грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми 

розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостійн

а 

1,2,3 Держава та право 6 2 – 9 

4,5,6 Конституційне право 6 2 – 9 

7,8,9 Цивільне право 6 2 – 9 

10,11

, 

12 

Сімейне право 6 4 – 9 

13,14

, 

15 

Трудове право 6 4 – 10 

 Всього 30 14 – 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Правознавство» складає 60 та 100 балів 

відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 12 20 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
5 15 25 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 9 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 24 40 

Разом  60 100 
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З дисципліни передбачено виконання контрольну роботу в одному 

семестрі.  

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Правознавство». Зміст роботи пов’язаний 

із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Правознавство». 

Контрольна робота передбачена з теми «Держава та право». Виконується 

студентами в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних завдань. 

Наприклад: Визначити основні ознаки держави, сформулювати поняття 

держави, права і т.п. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Структурними елементами норми права є :  

а) санкція;  

б) об’єкт;  

в) гіпотеза.  

2. Вкажіть джерела права:  

а) правовий прецедент;  

б) нормативно правовій договір;  

в) закон 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2015. 

– 400с.  

2. Правознавство: Навч. посіб. / заг. ред. С.М. Тимченко, Т.О. Коломоєць. – К.: 

Істина, 2017. – 480с.  

3. Правознавство: Навч. посібник / за ред. Р.І. Кондратьєва. – К.: Видавничий 

Дім «Ін Юре», 2016. – 488c.  

4. Правознавство: навч. посіб. / С. В. Дрожжина [та ін.]; за ред. С. В. 

Дрожжиної. – К. : Знання, 2015. – 350 с.  
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Допоміжні джерела інформації 

5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року.  

6. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 року.  

7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2003 року // Офіційний 

вісник України. – 2003. – № 11.  

8. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р.  

9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. - № 18. – Ст. 144.  

10.Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573.  

11. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. 

– 15 листопада.  

12.Кодекс законів про працю України: за станом на 15 квітня 2006 р. –Офіц. 

вид. – К.: Атіка, 2006. – 104 с.  

13.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної 

Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст.131 


