
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Правознавство 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного  

підрозділу 

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Євтушенко Олександр Валерійович, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта;  

НРК України – 5 рівень.  

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом  3-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 120 

годин, з яких 32 годин становить контактна робота з викладачем 

(20 годин лекцій, 12 годин семінарських занять), 88 годин 

становить самостійної роботи. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами освіти основних 

теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та 

чинного законодавства України, закономірності побудови правової держави, формування в 

них високого рівня правової свідомості. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ  І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ  ПРАВО 

Тема 1. Поняття держави і права 

Поняття, ознаки і функції права. Правова держава та її ознаки. Теоретичні і практичні питання 

формування правової держави в Україні. 

Тема 2. Норми права. Юридична відповідальність 

Поняття і види юридичної відповідальності за законодавством України. 

 



 

Тема 3. Історія створення Конституції України 

Структура Конституції. Політична система України.  

Тема 4. Основні права та обов’язки громадянина України  

Верховна Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів України. Правовий статус 

громадян України. 

Змістовий модуль 2.  

ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА 

Тема 5. Адміністративне  право 

Суб’єкти адміністративного права. Види органів державного управління. Державна служба.   

Адміністративні стягнення за правопорушення. 

Тема 6. Фінансове право 

Фінансова система України. Державний бюджет.  Централізовані та позабюджетні фонди. 

Тема 7. Банківське право 

Структура банківської системи. Національний банк України. Комерційні банки, їх функції. 

Валютне регулювання. 

Тема 8. Цивільне право України  

Поняття, принципи, джерела і система цивільного права України. Поняття і види цивільних 

правовідносин. Представництво. Успадкування. Цивільно-правові угоди. Договори.   

Тема 9. Сімейне право 

Порядок і умови укладання шлюбу, зупинення, розірвання та поновлення шлюбу. Майнові та 

немайнові права та обов’язки подружжя, батьків, дітей та інших членів сім’ї. Встановлення 

батьківства. Позбавлення батьківських прав. 

Тема 10. Трудове право 

Поняття, предмет і роль трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час 

відпочинку. Матеріальна відповідальність. 

Тема 11. Кримінальне право 

Поняття, принципи і система кримінального права. Поняття і склад злочину, види злочинів. 

Поняття, цілі і види покарання. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Тема 12. Міжнародні права людини 

Суб’єкти та об’єкти міжнародного права. Джерела права. Мета та головні принципи 

міжнародного права, його структура. 

Тема 13. Судова влада в Україні 

Конституційний статус судової влади в Україні. Правовий статус суддів. Конституційний суд 

України, система судів загальної юрисдикції.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 
Знати основні положення теорії держави і права, принципи та види юридичної 

відповідальності. 

РН2. 
Знати та вміти захищати свої конституційні права та свободи, розрізняти 

компетенції різних державних органів та інституцій. 

РН3. 
Здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно 

класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

6.1 Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1. 

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 



 

ПРН 2. 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.   

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ  І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ  ПРАВО 

Л 1. Вступ. Виникнення держави і права. 

Л 2. Норми права, їх класифікація та структура. 

Л 3. Історія створення Конституції України, її структура й основні положення. 

СЗ 1. Основні права та обов’язки громадянина України. 

Змістовий модуль  2.  

ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА 

СЗ 2. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. 

Л 4. Фінансове право та фінансова система України. Державний бюджет. 

Л 5. Банківська система України та роль в ній Національного банку України. 

Л 6. 
Цивільне законодавство України. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин. 

Представництво. Успадкування. 

СЗ 3. Поняття, види та фори цивільно-правових угод. 

СЗ 4. Права та обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав.  

Л 7. Загальні поняття про трудове право України. Трудовий договір. 

СЗ 5. Порядок припинення трудового договору. 

Л 8. Кримінальний кодекс України. 

СЗ 6. Покарання та його види. 

Л 9. Поняття і предмет міжнародного права. Норми міжнародного права.  

Л 10. Судова влада в Україні. Правовий статус суддів. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

НД 4. Підготовка до розв’язання правових ситуацій. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Інтерактивні лекції. 



 

МН 2. Проблемні лекції. 

МН 3. Семінарські заняття. 

МН 4. LA (навчання через аргументацію). 

МН 5. TBL (робота в малих групах). 

МН 6. Аналіз ситуації. 

МН 7. Змішане навчання. 

МН 8. Мобільне навчання. 

МН 9. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

Лекції надають студентам теоретичну основу з правових знань, передбачених змістом 

навчальної дисципліни, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Лекції 

доповнюються семінарськими заняттями, які надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання, генерувати оригінальні або нові ідеї. Вони сприяють розвитку пізнавальної 

активності й самодіяльності студентів більшою мірою, аніж будь-які інші форми організації 

навчання; розвивають логічне мислення, спонтанне мовлення, уміння висловлювати й 

аргументувати власні думки, критично аналізувати аргументи опонентів, а також 

допомагають глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, 

виробленню активної життєвої позиції. Самостійному навчанню сприятиме підготовка до 

лекцій, семінарських занять, розв’язання правових задач, а також робота в невеликих групах 

для проведення аналізу ситуацій, визначення шляхів вирішення проблем, що будуть 

представлені іншими групам, а потім проаналізовані та обговорені на загальній дискусії. 

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується використанням мобільних 

пристроїв, LMSMOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання 

як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище 

та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  здобувач освіти володіє глибокими знаннями, може вільно 

висловлювати власні судження та аргументує їх, самостійно 

користується окремими джерелами права; може підготувати 

повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує 

тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, 

може використовувати інформацію з додаткової літератури 

(використання додаткової літератури не є обов'язковою 

вимогою. 

4 (добре) достатній  здобувач освіти самостійно відтворює окрему частину теми, 

застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, уміє дати 

визначення понять, аналізує зміст правових документів за 

простим планом, розв'язує елементарні юридичні задачі за 

допомогою викладача, знаходить окремі правові норми в 

тексті нормативних актів, в основному володіє навчальним 

матеріалом і використовує знання за аналогією; може 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

співставляти, узагальнювати інформацію за допомогою 

викладача; складати прості таблиці, схеми, аналізувати 

положення нормативно-правового акта за допомогою 

викладача. 

3 (задовільно) середній  здобувач освіти відтворює окрему частину основного змісту 

навчальної теми, відповідаючи на запитання викладача, 

визначає одну-дві окремі ознаки правових понять, у цілому 

відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому 

правильно використовує окремі юридичні терміни, аналізує 

прості юридичні ситуації, розв'язує тестові завдання першого 

рівня; може користуватися за допомогою викладача (зразок, 

пам'ятка) окремими положеннями нормативних актів. 

2 (незадовільно) початковий  здобувач освіти одним простим реченням передає зміст 

частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання в 

тексті підручника, відповідає на окреме запитання за 

допомогою викладача, репродуктивно відтворює частину 

навчального матеріалу теми одним-двома простими 

реченнями, формулює визначення юридичного поняття; як 

правило, виставляється здобувачу освіти, який не може 

продовжити навчання без додаткових знань з курсу. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до виконання тестових завдань, 

оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами розв’язання 

правових задач. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

М 4. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – 

LMSMOODLE(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

ЗН 3. Застосунок: Чатбот-помічник з правових питань «Правомен». 

ЗН 4. Застосунок: Збірник законів та кодексів України  «Закони України». 

ЗН 5. Застосунок: Довідник юридичних термінів «Юридичні терміни». 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Конституція України. Київ, 2020. 56 с. 

2. Наровлянський О.Д.. Правознавство.11 клас. Київ, Грамота, 2019. 272 с. 

Допоміжна 

література 

1. Гавриш С.Б. Правознавство. Підручник 10 клас. К.: Генеза, 2010. 416 с. 

2. Ортинський В.Л. Основи права України. Львів, Оріяна-нова, 2005. 368 с. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. К., 2001. 192 с. 

4. Цивільний кодекс України, 2003. 408 с. 

5. Сімейний кодекс України, 2008. 96 с. 

6. Кодекс законів про працю України, 2000. 96 с. 

7. Погорілко В.Ф. Правознавство. К.: Каравела, 2011 р., 592 с. 

8. Господарський кодекс України, 2008. 240 с. 

9. Черкес М.Ю. Міжнародне право. К., Знання, 2001. 284 с. 

10.Кримінальний кодекс України. Харків, Одіссей, 2012. 232с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Очкасов В.І., Євтушенко О.В. Правознавство: дистанційний курс для 

студентів усіх спеціальностей. URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

2. ВРУ: веб-сайт. URL: https://www.rada.gov.ua/ 

3. Кабінет Міністрів України: веб-сайт. URL:  https://www.kmu.gov.ua/ 

4. Вища рада юстиції: веб-сайт. URL: https://www.hcj.gov.ua/ 

5. Міністерство юстиції України: веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua/ 

6. Електронна бібліотека СумДУ. URL: https://sumdu.edu.ua/uk/ 
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