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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Правознавство
Викладач (-і) Доц. Бистра М. О.
Контактний телефон викладача +38 (050)63-39-639
E-mail викладача b m 2013@ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни З кредити -  90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок15.00 -  16.00. Середа 15.00-16.00

2. Анотація до курсу
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і 

свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання 
компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Оскільки вагоме значення правової освіти в 
сучасному суспільстві зумовлюється насамперед тим, що право врегульовує найважливіші сфери 
суспільного життя, визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації, саме тому обізнаність у праві є 
виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним 
громадянином своїх прав і виконанню обов’язків. Адже сьогодні без належного рівня правових знань 
і навиків неможлива свідома участь людини у правовому житті.

Правознавство -  суспільна наука, що вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові 
форми організації та діяльності держави і політичної системи суспільства загалом. Вивчення 
правознавства спрямовано на системне оглядове опанування питань теорії права та держави, основ 
різних галузей права.

3. Мета та завдання курсу
Метою вивчення дисципліни є забезпечення отримання теоретичних знань і вироблення навиків 

щодо практичного застосування норм права, сприяння у формуванні у студентів високого рівня 
правосвідомості та підвищення правової культури, а також недопущення правового нігілізму. 

Завданням дисципліни «Правознавство» :
вивчення закономірностей та особливостей розвитку держави і права,

засвоєння фундаментальних положень Конституції України, які стосуються 
регламентування діяльності держави й організації суспільного життя, прав і обов’язків 
громадянина,
ознайомлення з ключовими положеннями основних галузей права та їх застосуванням, а 
також із перспективами розвитку правової системи України у зв’язку із євроінтеграційними 
процесами;
навчити застосовувати набуті знання з права України у професійній діяльності 
лікаря;

формування мотивації до самонавчання й особистісного розвитку.

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентносте й:

здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність до удосконалення своїх особистих професійних якостей; 
здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями;
навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел,використання 
сучасних інформаційних технологій і баз даних;
формування навичок використання набутих знань у професійній діяльності.__________________

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 16
Семінарські заняття 14
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність______________________ Курс (рік навчання) Нормативний/вибірковий

mailto:2013@ukr.net


І Стоматологія ] вибірковий
Тематика курсу

Тема Форма
заняття

Література Г одини Вага
оцінки

Термін
вик.

Тема 1. О снови загальної 
теорії держави

Лекц.,
СРС.

[1-7, 11, 16- 
22]

4: огляд наук, 
літератури, 
творче 
завдання

5, 4, 3 ,2 Згідно з 
розклад.

Тема 2. О снови загальної 
теорії права

Лекц., СРС [1-3,7, 11, 16- 
22]

5: юрид. 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. К онституційне право 
-  провідна галузь права 
У країни

Лекц., СРС [1-3,7, 11, 16- 
22]

5: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Основи 
конституційно- 
процесуального права

Лекц.,
семін.

[1-3, 7, 14, 16- 
22]

5:
тести, творче 
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Ф ормування і 
розвиток держ авно-правової 
думки в У країні

Семін., СРС [1-3,7, 11, 16] 5:
повідомлення

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 6. М ісце і роль держ ави 
в політичній системі 
суспільства

Лекц., СРС [1-3,7, 11, 16] 5:
повідомлення

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 7. Н ародовладдя: 
поняття і форми прояву

Лекц., СРС [1-3, 7, 11, 16- 
22]

5:
повідомлення

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 8. П равова свідомість і 
правова культура

Лекц., 
семін., СРС

[1-3, 9, 14, 16- 
22]

3: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 9. Реалізація норм права Лекц., 
семін., СРС

[1-3, 8, 11, 16-
22]

3: тести,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 10. Тлум ачення 
(інтерпретація) норм права

СРС [1-3,7, 11, 16- 
22]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 11. П равова і 
правомірна поведінка

СРС [1-9, 11, 16- 
22]

4: реферат, 
юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 12. П равові стимули і 
обмеження

Семін., СРС [1-3, 4-9, 11, 
16 - 2 2 ]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 13. Д ерж ава, право та 
громадянин

семін., СРС [1-3, 4-9, 10, 
16-22]

4:юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 14. О снови правового 
статусу лю дини та 
громадянина в У країні

Лекц., 
семін.,СРС

[1-3, 4-9, 11, 
16-22]

4:юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 15. П равоохоронні та 
правозахисні органи в 
Україні

Лекц., 
семін.,СРС

[1-5,4-9,12,
16-22]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 16. Основи 
адміністративного права 
У країни

СРС [1-5, 4-9, 14, 
1 6 - 2 2 ]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 17. Основи ф інансового 
і податкового права У країни

Семін., СРС [1-5, 6-9, 11, 
16-22]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 18. О снови цивільного 
права У країни

Семін., СРС [1-5, 7-9, 13, 
16-22]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 19. О снови сімейного 
права України

Лекц., СРС [1-5, 4-9, 14, 
16-22]

4: юридичні 
задачі, тести

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 20. Основи трудового 
права У країни

Лекц., СРС [1-5, 8-9, 15, 
16]

4:
моделювання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 21. Основи 
кримінального права та

СРС [1-5,7-9,11,
16-22]

4: презентація 5, 4, 3 ,2 За розкл



процесу У країни
Разом 90

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-ба.пьна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 і  о  ои з

4,87 195 4,35 174 3,82 153 з,з 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 М енше

3
Н едостат
ньо4,52 181 3,99 160 3,47 139

і 4,5 180 3,97 159 3,45 138
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів



проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 
0,5 балу.

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Правознавство»: 
відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні 
питання теоретичного курсу, виконали практичні 
завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті 
з практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0).

Аудиторна робота
Форми роботи Разом
Аудиторна робота 2-5
Реферат, презентація 2-5
Загалом 72-120
Семінари Теми
1 О снови конституційно-процесуального права.
2 Ф орм ування і розвиток держ авно-правової думки в У країні.
3 П равова свідомість і правова культура
4 Реалізація норм права
5 П равові стимули і обмеж ення
6 Д ерж ава, право та  громадянин
7 О снови правового статусу лю дини та гром адянина в У країні
8 П равоохоронні та  правозахисні органи в Україні
9 О снови ф інансового і податкового права У країни
10 О снови цивільного права У країни

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Базова

1. Бойко І. С. Порівняльне правознавство: навч. посіб. / 1. С. Бойко, Б. В. Бабін. -  2-ге вид., випр. 
та допов. -  0 .: Фенікс, 2011. -  152 с.

2. Правознавство. Професійний курс: [навч. посіб.] / В. В. Галунько, О. О. Фаст, С. А. Долгий, 
М. В. Рудич, А. Л. Терещенко, В. П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". 
—  К.: Ун-т "Україна", 2013.



3. Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. -  X. : Право, 
2010.-5 8 4  с.

4. Крестовська H. М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. 
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