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Силабус 

1. Базова інформація про дисципліну 

Назва 

дисципліни 
Правознавство 

Рівень вищої 

освіти 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність         201 Агрономія 

Освітня 

програма 

 «Агрономія» 

Семестр 2 

Факультет Агрономії 

Курс 2 

Анотація курсу «Правознавство» є обов’язковою дисципліною, яка спрямована на 

виховання покоління громадян, здатних боротися за свої права 

цивілізованими правовими методами. Адже знання і розуміння основ 

держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, 

сімейного, кримінального та інших галузей права, засад юридичної діяльності 

– необхідна умова життєдіяльності кожної людини та громадянина в Україні. 

 

Сторінка курсу 

в MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=811 

 

Мова 

викладання 

Українська 

Лектор курсу Машковська Людмила Володимирівна к.ю.н., доцент кафедри 

соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

https://social.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mashkovska-

ludmila-volodimirivna.html 

 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інститутська,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня 

програма 

«Агрономія» 
https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/agronomiya/jbach/agronomiya/opp
-201-agronomiya-molodshij-bakalavr.pdf 
 

Перелік 

загальних 

компетентносте

й (ЗК) 

- 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 України. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Перелік фахових 

компетентносте

й (СК) 

- Здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових 

актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі 

сільськогосподарського виробництва. 

 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=811
https://social.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mashkovska-ludmila-volodimirivna.html
https://social.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/mashkovska-ludmila-volodimirivna.html
https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/agronomiya/jbach/agronomiya/opp-201-agronomiya-molodshij-bakalavr.pdf
https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/agronomiya/jbach/agronomiya/opp-201-agronomiya-molodshij-bakalavr.pdf


Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

- Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

- Обговорювати і пояснювати основи, що сприяють розвитку загальної 

політичної культури та активності, формуванню національної гідності 

й патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей, знання економіки й права. 

- Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

 

3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 90; 

Кількість кредитів – 3; 

Кількість лекційних годин – 14 год. 

Кількість практичних занять -16 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 год. 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: 

- лекція (оглядова/тематична); 

- семінарські/практичні (презентація / дискусія / метод кейс-стаді / 

розв`язок практичних завдань). 

Мета та 

завдання 

Головною метою вивчення дисципліни «Правознавство» є засвоєння 

студентами основних теоретичних положень і понять національного права 

України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, 

закономірностей побудови правової держави, формування в них високого 

рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно 

застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно 

оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому 

полі. 

Завдання вивчення дисципліни «Правознавство» є вивчення понять і 

ознак держави і права; функції та джерела права; поняття та елементи системи 

права і системи законодавства; сутність та зміст юридичних властивостей 

Конституції України; класифікацію прав і свобод людини і громадянина за їх 

змістом; місце в системі органів державної влади, Президента України, його 

повноваження; специфічні ознаки, які вирізняють цивільно-правові 

відносини з поміж інших правових відносин; правові засади розробки, 

укладання, виконання та припинення трудових договорів; як здійснюється 

державне управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища; загальні засади права соціального захисту (забезпечення); що 

таке бюджет, бюджетна система України, яке місце в ній займає державний 

бюджет України; поняття злочину, адміністративного порушення, 

кримінальної та адміністративної відповідальності. 

 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Держава: основні поняття 

Тема 2 Право: основні поняття 

Тема 3 Основи конституційногоправа 

Тема 4 Судові та правоохоронні органи 

Тема 5 Основи трудового права 

Тема 6 Основи цивільного права 

Тема 7 Основи адміністративногоправа 

Тема 8 Основи кримінальногоправа 

 



5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час опитування 

на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, своєчасність 

виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

 

Методи 

контролю 

Поточний (модульний) контроль є сумою балів, отриманих здобувачем за 

виконання завдань. 

Підсумковий контроль – залік. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

6 .Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточний (модульний) контроль 

 
Сума 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

100 
Т1 Т2 

 

МК1 Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 МК2 

10 10 

 

10 10 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 10 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів 
 

7. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 
 

 

 

http://mkr/
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf

