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Силабус курсу «Основи правознавства» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Основи правознавства» 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79000 Львів  

Циклова комісія за якою 

закріплена дисципліна 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

01  Освіта / Педагогіка, 013 Початкова освіта 

Викладач курсу  

 

Івах Оксана Стефанівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oksana_ivakh@ukr.net  

oksana.ivakh@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7, каб. 49) 

Також проводяться он-лайн консультації на платформі 

Microsoft Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача.  
Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-pravoznavstva-

pochatkova-osvita 

  
Інформація про курс Нормативна навчальна дисципліна вивчається здобувачами      

ІІ-го курсу, спеціальності 013 Початкова освіта протягом 

третього семестру в обсязі 2 кредитів  (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  
Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб 

сформувати у здобувачів комплекс знань, вмінь та навичок 

для аналізу нормативно-правових актів,  окремих галузей 

права (конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне 

та ін.), їх найважливіші інститути, юридичні факти, 

законодавчі акти, що регулюють ці правові галузі. 

Зміст дисципліни покликаний сформувати вміння студентів 

використовувати набуті знання в професійній сфері.  
Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни є: дати загальні 

уявлення студентам про основи державно-правового життя в 

Україні. Подати необхідний обсяг знань з Конституції і 

законодавства України, характеристика  базових юридичних 

категорій, розгляд основних галузей права України. 

Сформувати вміння застосовувати набуті знання і навички в 

повсякденному житті. 

Для досягнення  мети визначаються такі цілі:  

- засвоєння знань про державу і право; 

- аналізувати нормативні документи; 

- розуміння та усвідомлення базових юридичних категорій 

в певній системі; 

- аналізувати і орієнтуватися в законодавстві. 
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Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 
1.  Гапотій В.Д., Слишик О.  Основи права: підручник / В.Д. 

Гапотій, О.А. Слишик.- 2-ге вид. із змінами та доп. – 

Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. 

882 с. 

2. Правознавство: навчальний посібник/за редакцією Сергія 

Пєткова. Видавництво Університет Альфреда Нобеля. 2021, 

360 с. 

3. Мірошниченко В., Каменський Д. Правознавство: 

навчальний посібник. Центр навчальної літератури, 2018. 288 

с.  

4. Петришин О. В. Порівняльне правознавство у таблицях : 

навч. посіб. для юрид. фак. та закл. вищ. освіти / О. В. 

Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук’янова. - 4-е вид., змін. - 

Харків : Право, 2021. 160 с.: табл. 

Допоміжна: 

1. Історія держави і права України: підручник/ В. Д. 

Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев/ за ред. В. Д. 

Гончаренка. Харків : Право, 2019.  552 с 

2. Корнієнко І. В. Історичні етапи розвитку поколінь прав 

людини / І. В. Корнієнко // Наука та суспільне життя України 

в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 

30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя 

прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. 

наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною 

редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. Т. 1.  С. 136-138. 

3. Методичні рекомендації щодо формування безпечної 

поведінки дітей у соціальних мережах / авт. кол.: В. В. 

Сокуренко (голова), Д. В. Швець, О. І. Федоренко та ін. ; МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 

2021. 60 с.  

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України/ за ред. В.М.Коссака. Київ: Істина, 2008.  992с. 

5. Основи права України: /за редакцією 

проф..В.Л.Ортинського. Видання друге, доповнене і 

перероблене. Львів: Оріяна-Нова, 2005.  368 с. 

6. Основи правознавства: Навч.посібник Шпиталенко 

Г.П. Київ: Знання, 2008.  150 с. 

7. Правознавство: Підручник / за ред. В.В.Копейчикова. 

Київ: Юрінком Інтер, 2002. 703с. 

8. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / 

Богачова Л. Л., Жернаков В. В. та ін.  Харків, 2014. 

9. Сімейне право України, Дзера О. В., Видавництво 

Юрінком Інтер, 2021, 520 с 

10. Ченкова К. П. Витоки міжнародно-правової протидії 

участі дітей у збройних конфліктах / К. П. Ченкова // Наука та 

суспільне життя України в епоху глобальних викликів 

людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення 

незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції 

України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. 

Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. 

Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 

141-143. 



11. Юридичне документознавство: навчальний посібник 

для підготовки до іспитів/ І. Тетарчук, Т. Дяків, в-во Центр 

навчальної літератури, 2020, 164 с 

Джерела: 

1. Акт проголошення незалежності України. URL: 

zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2017) 

2. Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон 

України від 02 жовтня  2003 р. № 1220-IV // Відомості 

Верховної Ради України. 2004.№ 10. ст.107(з наступними 

змінами).  

3. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. 

№504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. №2. 

ст.4 (з наступними змінами). 

4. Про громадянство Україн: Закон України від 18 січня 

2001 р.№2235-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2001.  

№3. ст. 65 (з наступними змінами). 

5. Про Кабінет Міністрів Україн: Закон України від 07 

жовтня 2010 р. №2591-IV// Відомості Верховної Ради 

України. 2011. №9. ст.  58 (з наступними змінами). 

6. Про колективні договори і угод: Закон України від 01 

липня 1993 р №3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 

1993. №36. ст. 361(з наступними змінами). 

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 

09 квітня 1999 р. №586- XIV// 1999.  №20-21. ст. 190 (з 

наступними змінами). 

8. Про оренду землі: Закон України від 06 жовтня 1998 р. 

№161- XIV// Відомості Верховної Ради України. 1998. №46-

47.  ст. 280 (з наступними змінами). 

9. Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 

1995р. № 609-V// Відомості Верховної Ради України. 1995. 

№6.  ст. 36 (з наступними змінами). 

10. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 

р.№108/95-ВР// Відомості Верховної Ради України.1995. №17. 

ст. 121(з наступними змінами). 

11. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон 

України від 21 червня 2005р. № 2558-III 21 // Відомості 

Верховної Ради України . 2001, №42, ст.213 (з наступними 

змінами). 

12. Про центральні органи виконавчої влади: Закон 

України від 17 березня 2011 р. №3166-VІ // Відомості 

Верховної Ради України.  2011. №38. ст. 385   (з наступними 

змінами). 

13. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

№2768-ІІІ// Відомості Верховної Ради України.  2002.  №3-4. 

ст.27(з наступними змінами). 

14. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 

р. №322-VIII (з наступними змінами) // zakon.rada.gov.ua/ 

15. Конституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-

ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст..141 (з 

наступними змінами). 

16. Кримінальний Кодекс України від 05 квітня 2001 р. 

№2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2001. №25-26. 



ст.131 (з наступними змінами). 

17. Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 р.- №2947- 

ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2002.  №21-22.  ст.135 

(з наступними змінами). 

18. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р.- №435- 

VI // Відомості Верховної Ради України. 2003.  №40-44. ст.356 

(з наступними змінами). 

Інтернет ресурси: 

1. http://portal.rada.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. 

2. http://kmu.gov.ua          - Офіційний веб-сайт Кабінету 

Міністрів України. 

3. http://ccu.gov.ua   - Офіційний веб-сайт Конституційного 

Суду України. 

4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента 

України. 

5. http://www.nau.ua – Інформаційна пошукова правова 

система «Нормативні акти України (НАУ)». 

6. http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал. 

7. http://student.pp.ua/load - Студентський портал України. 

8. http://studrada.com.ua/libonline - Центральний юридичний 

портал України. 

 

Тривалість курсу  

 

3 семестр, 60 год., 2 кредити 

Обсяг курсу  

 

36 годин авдиторних занять: 18 год. лекційних занять, 18 год. 

практичних занять та 24 годин самостійної роботи   

Очікувані результати 

навчання 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

- сутність та особливості права як системи правових норм; 

- основні трактування базових юридичних категорій; 

- види та особливості основних галузей права; 

- структуру та зміст Конституції України; 

- предмет правового регулювання основних галузей права 

України. 

   Вміти: 

- розуміти і застосовувати основні положення нормативно 

правових актів; 

- аналізувати і орієнтуватися в законодавстві; 

- володіти базовими знаннями про суспільство та державу; 

- практично використовувати набуті знання у своїй 

майбутній професії. 

Набудуть компетентності: 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. 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 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово; 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://ccu.gov.ua/
http://president.gov.ua/
http://www.nau.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://student.pp.ua/load
http://studrada.com.ua/libonline


ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Спеціальні компетентності: 

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, 

інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі; 

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-

правових документів, що регламентують організацію 

освітнього процесу в початковій школі; 

СК 10. Здатність до активного залучення батьків до 

освітнього процесу на засадах партнерства; 

СК 11. Здатність до роботи в команді з профільними 

фахівцями для надання додаткової підтримки особам з 

особливими освітніми потребами; 

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку 

з метою набуття додаткових професійних компетентностей. 

  

Програмні результати 

навчання  

РН 1.  Використовувати фахову літературу та 

інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

початкової школи. 

РН 2.  Дотримуватися нормативно-правових документів, 

що регламентують організацію освітнього процесу в 

початковій школі. 

РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку 

дитини в освітньому процесі. 

РН 10.  Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями 

та іншими учасниками освітнього процесу початкової школи. 

РН 11. Створювати безпечні, психологічно комфортні 

умови освітнього процесу, використовувати прийоми 

попередження та протидії булінгу, надавати домедичну 

допомогу. 

 

Ключові слова  

 

Право, держава, громадянське суспільство, закон, 

підзаконний акт,  нормативно-правовий акт, правовідносини, 

правопорушення, злочин, проступок, юридичний факт, 

громадяни, правосуб’єктність.  

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру із врахуванням поточної успішності 

 

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі потребують базових 

знань  зі основ правознавства отриманих під час навчання у 

школі, та курсів з історії України, основ економічної теорії, 

історії української культури, філософії достатніх для 

сприйняття категоріального апарату з основ правознавства  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, семінарські заняття, індивідуальні, 

групові завдання, дискусія.  



Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети 

студентів. Наявність інтернет-зв’язку.  
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною 

відбувається на підставі накопичених балів за результатами 

поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі 

шкалою оцінювання. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

проведення семінарських занять. Тестовий контроль 

(модульні контрольні роботи) проводиться на практичних 

заняттях 2 рази протягом 3 семестру. Семестр закінчується 

здачею заліку з навчальної дисципліни. Під час семестрового 

контролю враховуються результати семінарських занять та 

двох контрольних тестувань (модульних контрольних робіт), 

самостійна робота.  

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж 

семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт: 

- результатів роботи на семінарських заняттях (5 балів х 

7 = 35 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на 

семінарських заняттях (14 годин) визначається як сума балів, 

отриманих за усні чи письмові відповіді студента; 

      - двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 

балів), що проводиться за результатами вивчення частини 

навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 

2 );  

- самостійна робота студентів  упродовж семестру 

(макс 25  балів): 

реферат  – (5 балів), презентація – (10 балів), повідомлення (5 

балів),  есе  – (5 балів ). 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням 

робити власні висновки. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент 

заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. 

  

Питання до заліку  1.Загальна характеристика основних галузей права України. 

2. Поняття і форми держави. 

3. Співвідношення систем права та систем законодавства. Дія 

нормативно – правових актів. 

4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян 

України. 

5. Громадянство України як один з інститутів конституційного 

права. 6.Класифікація норм права. 



7. Загальна характеристика системи організації державної 

влади.  

8. Взаємодія держави та особи. 

9. Роль держави і права в організації суспільства і здійснення 

політичної влади.  

10.Поняття й ознаки права. 

11.Правотворчість, форми (джерела) права.  

12.Правові акти державного управління. 

13.Поняття, предмет і метод адміністративного права України. 

14.Адміністративна відповідальність, структура, загальні 

ознаки.  

15.Адміністративне правопорушення, структура, загальні 

ознаки. 

16.Загальна характеристика цивільного права України, 

поняття і система. 

17.Цивільна правосуб’єктивність. 

18.Правопорушення, поняття і види. 

19.Основні принципи цивільного процесуального права. 

20.Загальна характеристика цивільно-правових договорів. 

21.Зобов’язальне право, підстави виникнення та припинення. 

22.Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 

23.Поняття і форми власності в Україні (загальна 

характеристика, форми та види, підстави виникнення, зміни 

чи припинення). 

24.Основи сімейного права. 

25.Шлюб та сім’я (права і обов’язки подружжя). 

26.Права та обов’язки батьків стосовно своїх неповнолітніх 

дітей. Застосування Сімейного кодексу (аліменти на 

неповнолітніх). 

27.Шлюбний договір. 

28.Спадкове право, загальна характеристика. 

29.Спадкування за заповітом, спадкування за законом. 

30.Основи кримінального права, загальна характеристика 

(джерела, предмет, основні принципи). 

31.Поняття злочину та його ознаки,класифікація. 

32.Кримінальне покарання, загальна характеристика, поняття 

та ознаки.  

33.Покарання, як захід примусу, що застосовується від імені 

держави за вироком суду до особи, визнаною у вчиненні 

злочину. 

34.Кримінальна відповідальність та її підстави.  

35.Дисциплінарна й матеріальна відповідальність.  

36.Суб’єкти права власності та захист їх прав. 

37.Загальні засади трудового права – предмет, метод, функції 

та принципи.  

38.Трудовий договір, загальна характеристика. 

39. Контракт як особлива форма трудового договору 

(виникнення, зміна, припинення). 

40.Індивідуальні й колективні трудові спори. 

41.Особливості трудової діяльності неповнолітніх 

42.Робочий час, час відпочинку, відпустки, святкові і вихідні. 

43.Основи екологічного права.  Поняття, предмет, метод 

правового регулювання. 



44.Загальна характеристика регулювання охорони 

навколишнього природного середовища. 

45.Правові засоби охорони атмосферного повітря, тваринного 

світу, водних ресурсів.  

46.Використання надр та їх охорона. 

47. Поняття земельного права. 

48. Форми власності на землю. 

49. Право користування землею. Приватизація. 

50.Правові основи соціального захисту в Україні (поняття, 

його види: пенсійне забезпечення; ветерани праці, війни; сім’я 

і дитинство). 

  
Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

після вивчення курсу 

 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

ІV   семестр 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про державу і право. Загальні засади 

адміністративного та цивільного права. 

1. Тема 1. Поняття, ознаки та функції держави і 

права 

Лекції – 2 год,   

самостійна робота – 

2 год 

03.09 

2. Тема 2. Конституційні засади державно-

правового ладу в Україні 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 

1 год 

10.09 

3. Тема 3. Права, свободи та обов’язки людини 

та громадянина 

Cемінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 1 год 

17.09 

4. 

5. 

Тема 4. Основи адміністративного права 

України. Поняття, предмет, цілі та джерела. 

Суб’єкти адміністративного права. 

Лекції - 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 3 год 

    24.09 

    01.10 

6. Тема 5. Основи цивільного права України Лекції – 2 год,   

самостійна робота – 

2 год 

    08.10  

7. Тема 6. Право власності. Спадкове право. Cемінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 1 год 

15.10 

8. Тема 7. Загальні засади права соціального 

забезпечення. Види державних пенсій і 

допомоги. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

22.10 

9. Модульна контрольна робота 1   Практичне заняття 

– 2 год, 

29.10 

Змістовний модуль 2. Окремі галузі права України 

10. 

11. 

Тема 8. Основи трудового права України. 

Поняття, джерела. Кодекс законів про працю 

України. 

Лекції - 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 3 год 

05.11 

12.11 



12. Тема 9. Основи сімейного права. Шлюбний 

договір.  

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

    19.11  

13. Тема 10. Права та обов’язки батьків та дітей. Cемінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 1 год 

    26.11  

14. 

15. 

Тема 11. Основи кримінального права 

України. Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх. 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

-2 год, самостійна 

робота – 3 год 

    03.12 

10.12 

16. Тема 12. Основи земельного права України. Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

1 год 

    17.12  

17. Тема 13. Основи екологічного права України. Cемінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 2 год 

24.12 
 

18. Модульна контрольна робота 2 Практичне заняття – 

2 год, 

31.12 

 

 

 

 
 


