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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр  

Освітня програма Гідроенергетика 

Спеціальність Гідроенергетика 

Рік навчання, семестр 1, 1 

Кількість кредитів 3 

Лекції: 16 

Практичні заняття: 14 

Самостійна робота: 60 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
 

 

Подвірна Олена Владиславівна , старший викладач 

кафедри конституційного права та галузевих 

дисциплін. 

 

Вікіситет 

 

https:// http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ 

Подвірна_Олена_Владиславівна 

 

ORCID - 

Як комунікувати o.v.podvirna@nuwm.edu.ua 

тел. 0977486245 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

 

ПРОФАЙЛ 
АСИСТЕНТА 
Асистент Градиська Юлія Валеріївна, асистент кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін 
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Вікіситет https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ 

Давнюк_Юлія_Валеріївна 

ORCID - 

Як комунікувати https://y.v.davnyuk@nuwm.edu.ua 

тел. 0988606387 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

     Програма навчальної дисципліни «Правознавство» 

складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 

«Гідроенергетика». Дана навчальна дисципліна є 

теоретико-практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують професійний рівень 

спеціаліста даної галузі.  

    Правознавство – це загальнотеоретична 

фундаментальна юридична наука, що досліджує 

головні закономірності розвитку і функціонування 

держави і права, розробляє методологію, головні 

наукові поняття, категорії і теоретичні конструкції 

юриспруденції та її взаємозв’язок з іншими науками. 

Дана дисципліна є основною для підготовки, що має на 

меті допомогти набути основ фундаментальних 

знань, що стануть підгрунтям у вивченні та розумінні  

правової держави та звад правового регулювання 

водних ресурсів України.  

       Предмет вивчення – загальні закономірності 

зародження, виникнення, функціонування та 

вдосконалення держави і права загалом та водного 

законодавства зокрема.  

       Мета навчальної дисципліни полягає  у формуванні 

знань про сутність, зміст і форми держави і права, їх 

особливості в українському суспільстві, а також 

способи та засоби регулювання водних ресурсів.  
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Посилання на розміщення  

навчальної дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=800 

Компетентності ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК 3. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК 9. 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.  

ЗК 10. 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. 

ФК 9. Здатність використовувати технічну 

літературу, бази даних та інші джерела інформації у 

професійній діяльності в гідроенергетичній галузі.  

ФК 11. Здатність дотримуватися професійних і 

етичних стандартів під час діяльності в 

гідроенергетичній галузі.  

ФК 14. Здатність вирішувати питання 

інтелектуальної власності та контрактів в галузі 

гідроенергетики. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН 2. Застосовувати ефективні методи для 

комунікації з інженерним співтовариством і 

суспільством загалом.  

ПРН 3. Встановлювати зв'язок між інженерною 

діяльністю та впливом її на навколишнє середовище, 

застосовувати ефективні заходи щодо охорони 

навколишнього середовища.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово з професійних питань. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 

skills) 

Вміння працювати в команді. Загальнокультурна 

грамотність. Здатність до навчання. Здатність 

логічно обґрунтовувати позицію. 

Структура навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 
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Методи оцінювання та 

структура оцінки 

         Основними критеріями, що характеризують 

рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів поточного контролю з навчальної 

дисципліни «Правознавство» є: повнота і вчасність 

виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

програмою навчальної дисципліни; глибина і характер 

знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку і 

розвитку; характер відповідей на поставленні питання 

(чіткість, логічність, лаконічність, послідовність 

тощо); вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних занять; вміння 

аналізувати достовірність одержаних результатів.  

 Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати 

модульні контролі знань. 

      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань студентів шляхом опитування та проведення 

самостійних робіт та інших контролів. Також, 

студент під наглядом викладача самостійно оцінює 

свою роботу. 

 За вчасне та якісне складання та оформлення завдань, 

студент отримує такі обов`язкові бали: 

60 балів – успішне виконання практичних занять. 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів, есе дослідницького характеру за 

темою курсу. Тему дослідницької роботи студенти 

можуть вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також 

можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 

У тесті використовуються запитання трьох рівнів 

різної складності. 

          Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання 

апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача вищої 

освіти 

         Дисципліна «Правознавство» є базою для 

вивчення наступних юридичних дисциплін: 

«Адміністративне право», «Кримінальне право», 

«Господарське право», «Цивільне право», «Трудове 

право»., «Водне законодавство України» 

Поєднання навчання та 

досліджень 

        Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
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статей з тематики курсу. 
Інформаційні ресурси 1. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. 

посібник для підготовки до держ. іспитів. – К.: КНТ, 

2009. – 320 с. 

2.  Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія 

права і держави: навч. посібник / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ. – К.: 

Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 

2008. – 270 с. 

3. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. 

Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. 

Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – 

(Бібліотека студента). 

4.Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії 

держави і  права: Навчальний посібник у визначенях та 

схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с. 

5.Скакун О.Ф. Теорія держави і права 

(Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: Еспада, 2006. – 

776 с. 
6. Теорія держави та права: Посіб. для підгот. до 
екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. 
Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода А.В., 
2006.– 176 с. 
7. Водний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-
%D0%B2%D1%80#Text 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та перескладання      Ліквідація академічної заборгованості 

здійснюється згідно «Порядоку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 

повинен дотримуватись академічної доброчесності.  

Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Національного університету 

водного господарства та природокористування URL: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-

korupciji/dijaljnistj 

Положення про організацію освітнього процесу 

в Національному університеті водного господарства 
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та природокористування. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Національному університеті 

водного господарства та природокористування (нова 

редакція). URL:  http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Вимоги до відвідування          Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування 

та ін.) навчання може відбуватись в on line формі, 

через корпоративну пошту та/або навчальну 

платформу Moodle за погодженням із керівником 

курсу. 

       Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності балів). Перескладання модулів відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 

мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 

даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 

зворотної інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*      За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у даній 
сфері. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
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дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 

програми максимально сприятимуть організації 

навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

освітніми потребами. 

    *  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год.  Прак./лабор./сем. 14 год. Самостійна робота 60 год. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 2. Застосовувати ефективні методи для комунікації з 

інженерним співтовариством і суспільством загалом.  

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Індивідуальні робота, письмова робота, тестування, доповіді. 

Методи та технології навчання Рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих групах, 

мозковий штурм, евристична бесіда. 
Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 3. Встановлювати зв'язок між інженерною діяльністю та 

впливом її на навколишнє середовище, застосовувати ефективні заходи щодо охорони навколишнього 

середовища.  

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 

індивідуальні консультації,  тести. 
Методи та технології навчання Проблемна лекція, пошукова лабораторна робота, дослідницька 

робота, рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих 

групах. 
Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 5 . Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово з професійних питань. 

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Індивідуальні робота, письмова робота, тестування, доповіді. 

Методи та технології навчання Рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих групах, 

мозковий штурм, евристична бесіда. 
Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 60 балів 
 

 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань ( ПРН 2, 3, 5) модуль 1,  2 - 20 балів 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
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Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 
Тема 1. Предмет, методи та функції теорії держави і права. 

Форми держави. Механізм та функції держави, щодо регулювання водних ресурсів. 
 

Результат

и 

Навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3, 

ПРН 5 

Кількіст

ь годин: 

Лекц. 2 

Практ. 1 

Література:  

1. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. 

посібник для підготовки до держ. іспитів. – К.: КНТ, 

2009. – 320 с. 

2. Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. 

/ І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – 

О. : Фенікс, 2011. – 152 с. 

 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=800 

Додаткові ресурси: 

(інтернетлінки, youtube…) 

1. https://www.youtube.com

/watch?v=8SnpiUwvNUQ&list=P

LSHlEcWu0AIaxEQBJ4OzTrmiu

Jkn-IB8- 

2. https://www.youtube.co

m/watch?v=6OKys0l6bn8&list

=PLSHlEcWu0AIaxEQBJ4Oz

TrmiuJkn-IB8-&index=4 
3. https://www.youtube.com

/watch?v=ciclFLZuIB0 

4. https://www.youtube.com

/watch?v=6OKys0l6bn8 

5. https://www.youtube.com

/watch?v=OR3Se80wDBY 

Опис теми Визначення поняття «теорія держави і права», характеристика предмету та основних методів та 

функцій теорії держави і права. Теорії походження держави . Характеристика форми держави, форма 

правління та її види, форма державного устрою та його види, державно-правовий режим та його види, 

визначення поняття «механізм держави». Основні функції держави. 

 
Тема 2. Громадянське суспільство. 

 
Результат

и 

навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3, 

ПРН 5 

Кількіст

ь годин: 

Лекц. 2 

Практ. 1 

Література:  

1. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. 

Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. 

Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – 

(Бібліотека студента). 

2. Загальна теорія держави і права : підручник / за 

ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 

584 с. 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=800 

 

Опис теми Історія розвитку та визначення поняття «громадянське суспільство», його функції та риси, етимологія 

поняття «правова держава», основні напрямки формування громадянського суспільства і правової 

держави в Україні. 

 
Тема 3. Система права та система законодавства.  Форми реалізації права. 

 
Результат

и 

Навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3 

Кількіст

ь годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

1. Література: Теорія держави та права: Посіб. для 

підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, 

Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода 

А.В., 2006.– 176 с. 

2. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в 

Україні / Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права 

НАН України, 2002. – 132 с. 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course

/view.php?id=800 

Додаткові ресурси: 

(інтернетлінки, youtube…) 

1. https://www.youtube.com/

watch?v=7Q360M4_-Eo 
2. https://www.youtube.com/wat

ch?v=fVfEIkbEMKc&list=PLSH

lEcWu0AIaxEQBJ4OzTrmiuJkn-
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IB8-&index=11 

3. https://www.youtube.com/wat

ch?v=fVfEIkbEMKc 

 

Опис теми Порівняльна характеристика системи права та системи законодавства. Співвідношення системи 

права та системи законодавства, систематизація законодавства: поняття та види. Визначення 

поняття «реалізація права». Характеристика форм реалізації права: додержання норм, виконання 

норм використання норма та застосування норм права 

 
Тема 4. Правовідносини та юридична відповідальність.  

 
Результат

и 

навчання 

 ПРН 2, 

ПРН 3, 

ПРН 5 

Кількість 

годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права 

(Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: Еспада, 2006. 

– 776 с. 

2. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в 

Україні / Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права 

НАН України, 2002. – 132 с. 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=800 

Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/

watch?v=fPYTPV5W1ao&

list=PLSHlEcWu0AIaxEQ

BJ4OzTrmiuJkn-IB8-

&index=12 
Опис теми Поняття та види юридичної відповідальності, основна характеристика видів юридичної 

відповідальності. Підстави настання юридичної відповідальності 

 
Тема 5. Правова система: поняття та характеристика елементів. 

 
Результат

и 

Навчання 

ПРН 2, 

ПРН 5 

Кількість 

годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

1. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії 

держави і  права: Навчальний посібник у визначенях 

та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с. 

2. Порівняльне правознавство : підручник / за заг. 

ред. О. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.  

3. Водний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=800 

 

Опис теми Визначення поняття «правова система». Суб’єкти права, правові норми і принципи, правові 

відносини та правова поведінка. 

 
Тема 6. Основи конституційного права. Основи трудового права та права соціального 

забезпечення. 
Результат

и 

навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3, 

ПРН 5 

Кількість 

годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. 

Теорія права і держави: навч. посібник / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ. – К.: 

Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 

2008. – 270 с. 

2. Водний кодекс України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=800 

 

Опис теми Характеристика основних галузей права: конституційне та трудове право. Право соціального 

забезпечення. 

 
Тема 7. Основи цивільного права та цивільного процесу. Основи кримінального права 

та кримінального процесу. 
Результат

и 

Навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3, 

Кількість 

годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

1. Література: Теорія держави та права: Посіб. для 

підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, 

Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода 

А.В., 2006.– 176 с. 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=800 
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ПРН 5 2. Водний кодекс України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

Опис теми Предмет та методи цивільного права, визначення основних функцій цивільного процесу. Загальна 

характеристика кримінального  права та кримінального процесу. 

 
Тема 7. Основи водного законодавства України. 

 
Результат

и 

навчання 

ПРН 2, 

ПРН 3, 

ПРН 5 

Кількість 

годин: 

Лекц. 2 

Практ. 2 

Література: 

Водний кодекс України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=800 

 

Опис теми Правове регулювання водних ресурсів України. Відповідальність за порушення водного 

законодавства.  

 

 

 

Лектор         О.В. Подвірна  

 


