
                                  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ» 

КАФЕДРА економічної теорії і права 
      (повна назва кафедри) 

 

 
       Правознавство 

         (назва навчальної дисципліни) 

 

спеціальність     122 «Комп’ютерні науки»     
                                   (шифр і назва  спеціальності) 

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»     
                              (назва освітньої програми) 

освітній ступінь     бакалавр      
                              (назва освітнього ступня) 

форма навчання     денна       
                          (денна, заочна, вечірня) 

розробники Лаухіна Людмила Миколаївна, Скачедуб Світлана Анатоліївна.   
    (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
        Правознавство – дисципліна, в якій вивчаються актуальні питання з теорії 

держави і права та провідних галузей українського законодавства, що дає можливість 

зрозуміти складні проблеми держави і права, конституційного процесу, державного 

будівництва та правового регулювання відносин у багатьох галузях суспільного життя, а 

також порядок та встановлені законодавством вимог щодо захисту порушених прав.  

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр  

V  

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90  

Аудиторні заняття, у т.ч:  30  30  

лекції 30  30  

лабораторні роботи     

практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  60  60  

   підготовка до аудиторних занять 15  15  

   підготовка до контрольних заходів 15  15  

   виконання курсового проекту або роботи     

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

30  30  

підготовка до екзамену     

фФорма підсумкового контролю   залік  

 

 

 

 

 
  



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів системи знань з основ 

теорії держави і права та провідних галузей права (конституційного, адміністративного, 

цивільного, трудового, сімейного тощо); засвоєння методів правового регулювання 

економіки, з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської 

діяльності. 

Завдання дисципліни: формування правової свідомості та правової культури 

студентської молоді, надання допомоги студентам у з'ясуванні проблем становлення 

державності та правової системи України, правового забезпечення створення засад 

громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового  спрямування, 

ознайомлення з порядком розв'язання господарських спорів, розгляду цивільних, 

адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і 

свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно-

правовими актами. 

Пререквізити дисципліни: Курс лекцій з цієї дисципліни базується на засвоєнні 

студентами наступних дисциплін: «Політологія», «Соціологія», «Філософія», 

«Релігієзнавство», «Історія та культура України». 

Постреквізити дисципліни: Набуті знання з дисципліни «Правознавство» можуть 

бути використані у вивченні наступних дисциплін «Основи охорони праці та цивільного 

захисту», «Теорія прийняття рішень», а також у подальшій професійній діяльності. 

Методи навчання: 

 1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (пояснення, 

розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; ілюстрування, демонстрування); 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності (навчальна дискусія, забезпечення 

успіху в навчанні, створення ситуації інтересу у процесі викладення, створення ситуації 

новизни, опора на життєвий досвід студента; стимулювання обов'язку і відповідальності в 

навчанні).       

Форми навчання: групові, колективні, індивідуальні. 
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