Дисципліна
Рівень ВО
Мова викладання

Вимоги до початку
вивчення

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба
вивчати

Правознавство
Перший (бакалаврський)
Українська
Метою курсу "Правознавство" є вивчення загальних закономірностей
виникнення, розвитку і функціонування держави і права, розгляд основних
понять юриспруденції. В процесі вивчення дисципліни планується досягти
наступних цілей:
сформувати систему науково-практичних знань про державно-правові явища
з позиції світового досвіду і на цій основі сприяти формуванню знань про
особливості державно-правових реалій;
уточнити понятійно-категоріальний апарат теорії держави і права з
урахуванням рівня розвитку сучасного права;
забезпечити максимальну відповідність інформації, що закладена у
суб’єктивних концептуальних моделях, об’єктивним реаліям, на
відображення яких вона спрямована;
забезпечити необхідний мінімум знань, який би дав уявлення про сутність
досліджуваних явищ;
забезпечити структурованість інформації та системність її викладу, що
сприяло б розумінню як об’єктів дослідження в цілому, так і окремих їх
елементів, системно-структурних зв’язків між ними;
забезпечити доступність інформації, а для цього понятійно-категоріальний
апарат викласти в адаптованому вигляді з урахуванням аудиторії, на яку він
розрахований.
поняття про місце курсу (юридичної науки) "Правознавства” у системі
суспільних наук, його предмет і завдання;
закономірності процесу виникнення держави і права;
основні питання теорії права;
найважливіші норми окремих галузей права, зокрема цивільного,
адміністративного, кримінального, трудового, економічного, земельного,
житлового, шлюбно-сімейного;
перелік основних нормативно-правових актів, у яких закріплені основні
норми окремих галузей права.
користуватися науковою літературою в процесі підготовки до семінарського
заняття та при написанні реферату;
логічно та доказово усно викласти матеріал, відповісти на поставлені
запитання;
застосовувати норми права до відповідних правовідносин, які вони
регулюють;
аналізувати конкретні життєві ситуації і самостійно виявляти
правовідносини, які мають місце в окремих випадках;
аналізувати права та обов'язки суб'єктів правовідносин у конкретних
ситуаціях.
Із демократизацією нашого суспільства значно зростає і роль
юридичної освіти як професійної, спрямованої на підготовку фахівців у
галузі права, так і загальної, спрямованої на підвищення рівня правових
знань населення, підвищення загального рівня правової культури та
правосвідомості. Саме тому упродовж останніх років в Україні значно
посилилась увага до вивчення основ правознавства. Демократизація
суспільного життя сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта
суспільних відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею тих
процесів, які відбуваються у суспільстві, і зокрема, їх сутності, особливостей
організації, функціонування та керування ними. Усе це зумовило
актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним із
найважливіших засобів упорядкування суспільних відносин.

Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти,
визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і
вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав
Чому можна
навчитися/результати і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу. Засвоїти необхідний обсяг
науково - теоретичних знань, що обумовлюють можливість цілісного
навчання (ПРН)
сприйняття трудових відносин в Україні на етапі переходу до ринкових
відносин, системи трудового законодавства, набути норм грамотної правової
поведінки у сфері трудових правовідносин.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
Як можна
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та
користуватися
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
набутими знаннями і людини і громадянина в Україні. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
уміннями
синтезу. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з
(компетентності)
чинними нормативними та правовими актами.
Робота в середовищі Moodle, робоча програма навчальної дисципліни,
конспекти лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-методичні
Інформаційне
посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки
забезпечення
(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та
самостійної роботи студентів.
Форма проведення
Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота,
занять
контрольні завдання, тести.
Семестровий
Залік
контроль

