
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Правознавство 

3. Тип: обов’язкова  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Якимчук М.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• застосовувати отримані знання на практиці; 

• основоположні відомості з теорії держави і права, конституційного права, основи 

цивільного, трудового, водного права;  

• орієнтуватися в чинному законодавстві; 

• правильно користуватися юридичною термінологією; 

• працювати в команді, виявляти ініціативу;  

• аналізувати зміст нормативних актів;  

• уміти швидко реагувати в нестандартних ситуаціях. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Право», 

«Історія України», «Психологія», «Українська мова». 
12. Зміст курсу: Теорія держави. Теорія права. Загальна характеристика основних 

галузей права. Конституційне право України. Основні інститути цивільного права 

України. Особливості трудового права України. Водне законодавство України.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Правознавство: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Кол. 

авторів. Х. : Фоліо, 2014. 635 с. 

2. Правознавство: Підручник для студентів внз / Кол. авторів. Черкаси, 2019. 686 с. 
3. Правознавство: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 

2003. 767 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження ділових та 

рольових ігор, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувача кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Legal communication 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Yakymchuk M., Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• apply the acquired knowledge in practice; 

• basic information on the theory of state and law, constitutional law, the basics of civil, labor, 

water law; 

• be guided by current legislation; 

• use legal terminology correctly; 

• work in a team, show initiative; 

• analyze the content of regulations; 

• be able to react quickly in unusual situations 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Law", "History of Ukraine", 

"Psychology", "Ukrainian language" 

12.Course contents: Theory of the state. Theory of law. General characteristics of the main 

branches of law. Constitutional law of Ukraine. Basic institutes of civil law of Ukraine. Features of labor 

law of Ukraine. Water legislation of Ukraine. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Правознавство: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Кол. 

авторів. Х. : Фоліо, 2014. 635 с. 

2. Правознавство: Підручник для студентів внз / Кол. авторів. Черкаси, 2019. 686 с. 

3. Правознавство: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 

2003. 767 с 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total - 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using 

multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 1
st
 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


