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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

Назва навчальної 

дисципліни 
Правознавство 

 

Назва структурного 

підрозділу 

 

Кафедра підприємництва і права Навчально-
наукового інституту економіки, управління, права 

та інформаційних технологій 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач:  
Ханлар Махмудов, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва і 

права 

Контакти: ауд. 483 (навчальний корпус №4) 

e-mail: khanlar.makhmudov@pdaa.edu.ua  

тел. (0532) 56-95-64 

сторінка викладача: 
https://www.pdaa.edu.ua/people/mahmudov-hanlar-

zeynalovych 

 
Викладач:  

Наталія Ярмиш, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри підприємництва і 

права 

Контакти: ауд. 481 (навчальний корпус №4) 

тел. (0532) 56-95-64 

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/yarmysh-nataliya-
mykolayivna  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

 

Спеціальність 

 

202 Захист і карантин рослин 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни «Правознавство» є  

вивчення дисциплін: Історія та культура України, 

Філософія 

 

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти 
широких теоретичних і практичних правових знань, засвоїти найважливіші 

положення провідних галузей права України, сформувати у здобувачів вищої 

освіти правову свідомість та правову культуру. Майбутній фахівець повинен 

опанувати необхідний мінімум правових знань як передумови успішної 
виробничої діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої 

освіти таких знань та навичок: про основоположні відомості з теорії держави і 
права, основи конституційного, цивільного, трудового, адміністративного та 

https://www.pdaa.edu.ua/people/mahmudov-hanlar-zeynalovych
https://www.pdaa.edu.ua/people/mahmudov-hanlar-zeynalovych
https://www.pdaa.edu.ua/people/yarmysh-nataliya-mykolayivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/yarmysh-nataliya-mykolayivna


кримінального права; вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві, 
аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та 

принципи нормативних актів у практичному житті; навичок щодо роботи з 

нормативно-правовими актами, правильного користування юридичною 

термінологією, правильного застосування правових норм у виробничо-
службовій діяльності. 

Компетентності: 

загальні:  
ЗК 13. 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 Україні. 
Програмні результати навчання: 

ПРН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 
ПРН  13. Використовувати інструменти демократичної правової держави в 

професійній та громадській діяльності. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи теорії права і держави 
Тема 2. Конституційне право України 

Тема 3. Адміністративне право 

Тема 4. Цивільне право 
Тема 5. Трудове право 

Тема 6. Аграрне, земельне та екологічне право 

Тема 7. Кримінальне право 

Тема 8. Судові та правоохоронні органи України 
Тема 9. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3,0 
Форма семестрового контролю: екзамен 

Структура курсу 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п с.р. 

Тема 1. Основи теорії права і держави 
10 

2 2 6 

Тема 2. Конституційне право України 
10 2 2 6 

Тема 3. Адміністративне право 10 2 - 8 

Тема 4. Цивільне право 10 2 2 6 



Тема 5. Трудове право 10 2 2 6 

Тема 6. Аграрне, земельне та екологічне право 10 2 2 6 

Тема 7. Кримінальне право 10 2 2 6 

Тема 8. Судові та правоохоронні органи України 10 2 - 8 

Тема 9. Розгляд цивільних, адміністративних, 

кримінальних справ 10 - 2 8 

Усього годин  90 16 14 60 

 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про етику 
викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації  про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перескладання: Завдання практичних робіт, звіти з 
практичних робіт, завдання з самостійної роботи, які здаються з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-25%). 

Перескладання поточного та підсумкового контролю відбуваються за наявності 
поважних причин з дозволу деканату. 

 

Система оцінювання 

 

Оцінювання результатів навчання 
Програмні результати 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 11.Дотримуватися 

вимог законодавства у сфері 

захисту і карантину рослин та 

оперативно реагувати на зміни 

в законодавстві. 

 

Методи навчання:  

словесні методи: лекція, бесіда 

наочні методи: демонстрування, 

ілюстрування 

практичні методи: вправи, 

практичні роботи, робота з 

навчально-методичною 

літературою:  

а) конспектування, д) підготовка 

реферату,  

методи самостійної роботи 

вдома: завдання самостійної 

Методи оцінювання:  

- розв’язування 

тестів;  

- виконання вправ на 

практичних 

заняттях;  

- доповідь/реферат; 

- презентація; 

- виконання завдань 

самостійної роботи 

(письмове виконання 

практичного 



роботи 

робота під керівництвом 

викладача: виконання практичних 

завдань 

методи формування пізнавальних 

інтересів: створення ситуації 

інтересу; ситуації новизни 

навчального матеріалу; метод 

використання життєвого досвіду; 

навчальні дискусії для вирішення 

проблемної ситуації 

методи усного контролю: 

обговорення теоретичних питань, 

доповіді, дискусії 

методи письмового контролю: 

письмове виконання практичних  

завдань 

тестовий контроль: 
розв’язування тестів 

інтерактивні методи: дискусії, 

диспути, проектування 

професійних ситуацій; мозковий 

штурм;  

комп’ютерні і мультимедійні 

методи: використання 

мультимедійних презентацій; 

дистанційне навчання. 

завдання, глосарій). 

ПРН  13. Використовува

ти інструменти демократичної 

правової держави в 

професійній та громадській 

діяльності. 

 

Методи навчання:  

словесні методи: лекція, бесіда 

наочні методи: демонстрування, 

ілюстрування 

практичні методи: вправи, 

практичні роботи, робота з 

навчально-методичною 

літературою:  

а) конспектування, д) підготовка 

реферату,  

методи самостійної роботи 

вдома: завдання самостійної 

роботи 

робота під керівництвом 

викладача: виконання практичних 

завдань 

методи формування пізнавальних 

інтересів: створення ситуації 

інтересу; ситуації новизни 

навчального матеріалу; метод 

використання життєвого досвіду; 

навчальні дискусії для вирішення 

проблемної ситуації 

методи усного контролю: 

обговорення теоретичних питань, 

доповіді, дискусії 

методи письмового контролю: 

Методи оцінювання:  

- розв’язування 

тестів;  

- виконання вправ на 

практичних 

заняттях;  

- доповідь/реферат; 

- презентація; 

- виконання завдань 

самостійної роботи 

(письмове виконання 

практичного 

завдання, глосарій). 



письмове виконання практичних  

завдань 

тестовий контроль: 
розв’язування тестів 

інтерактивні методи: дискусії, 

диспути, проектування 

професійних ситуацій; мозковий 

штурм; «мікрофон». 

комп’ютерні і мультимедійні 

методи: використання 

мультимедійних презентацій; 

дистанційне навчання. 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 
 

Програмні результати 

навчання 

Відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

оцінок, балів 

ПРН 11. Дотримуватися 

вимог законодавства у сфері 

захисту і карантину рослин та 

оперативно реагувати на 

зміни в законодавстві. 

 

50 

 

50 

 

25 

ПРН 13. Використовувати 

інструменти демократичної 

правової держави в 

професійній та громадській 

діяльності. 

 

50 

 

50 

 

35 

Разом 100 100 60 

 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Назва теми 

Види навчальної роботи 

Разом 

по темі 

виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи* 

розв’язуван-

ня тестів** 

написання 

рефератів*** 

підготовка 

доповіді 

конференції 

**** 

Тема 1. Основи теорії права і 

держави 

5 3 2 4 5 10 

Тема 2. Конституційне право 

України 

5 3 2 4 5 10 

Тема 3. Адміністративне право × 3 2 4 5 5 

Тема 4. Цивільне право 5 3 2 4 5 10 

Тема 5. Трудове право 5 3 2 4 5 10 

Тема 6. Аграрне, земельне та 

екологічне право 

5 3 2 4 5 10 



Тема 7. Кримінальне право 5 3 2 4 5 10 

Тема 8. Судові та 

правоохоронні органи України 

× 3 2 4 5 5 

Тема 9. Розгляд цивільних, 

адміністративних, 

кримінальних справ 

5 3 2 4 5 10 

Екзамен 20 

Разом 100 

* Перевірка засвоєння теоретичних питань та завдань, що виносилися на самостійну роботу, 
здійснюється шляхом перевірки виконаних письмово робіт. 

** Тестові завдання з теми 3 виконуються на практичному занятті теми 4, з теми 8 – на практичному 

занятті теми 9;  

*** Здобувачу вищої освіти дозволяється (не обов’язковий вид роботи) підготувати один реферат за 

вивчення усієї дисципліни з будь-якої теми. 

**** Здобувачу вищої освіти дозволяється (не обов’язковий вид роботи) підготувати одну доповідь на 

конференцію з будь-якої теми дисципліни. 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів:  

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 А відмінно 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73 D задовільно 
60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
1-34 F незадовільно з обов`язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави та права: навч. посіб. 

Київ : ЦУЛ, 2005. 224 с. 

2. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства / за ред. 

В. П. Нагребельного. Київ : ЦУЛ, 2005. 568 с. 

3. Основи правознавства: навч. посіб. / Негодченко О. В. та ін. Київ : 

ЦУЛ, 2005. 416 с. 

4. Основи правознавства України: навч. посіб. для підгот. бакалаврів у 

ВНЗ II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / Каркач П. М., 

Головко В. О., Барановський Д. І. та ін. Харків : Еспада, 2008. 338 с. 



5. Правознавство: підручник / Берлач А. І. та ін. ; за ред. 

В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 792 с. 

Допоміжні: 

6. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. Київ: Центр учбової 

літератури, 2007. 328 с. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ah

UKEwj5_qDv6fDkAhUrlIsKHRzSAf8QFjAGegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Flib

rary.nlu.edu.ua%2FPOLN_TEXT%2FCUL%2F36-Pravoznavstvo(MK)-

Kirichenko.pdf&usg=AOvVaw0fBK_f1Bh4ElUh7PdwXJRd (дата звернення: 

28.08.2020) 

7. Основи правознавства: навчальний посібник / За заг. ред. Венедіктової 

І.В., Кагановської Т.Є. Харків, 2007. 349 с. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ah

UKEwj5_qDv6fDkAhUrlIsKHRzSAf8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fju

rfak.univer.kharkov.ua%2Fabiturientu%2Fab_posibnyk.pdf&usg=AOvVaw0582RR

B8u7a3gZNNiwwHEW (дата звернення: 28.08.2020) 

8. Правознавство : навч. посіб. / О. Д. Гринь, О. І. Донченко. Одеса: 

Фенікс, 2016. 206 с. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ah

UKEwj5_qDv6fDkAhUrlIsKHRzSAf8QFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Flib

er.onu.edu.ua%2Fpdf%2Fdonchenko_posib.pdf&usg=AOvVaw2efRqYcsPWAUhoI

PwwirjM (дата звернення: 28.08.2020) 

9. Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. 

Коломоєць Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. 588 с. 
 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/  
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