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Правознавство
Перший (бакалаврський)
3 (6 семестр)
2 кредитів ЄКТС
Англійська
Публічного права
Зацікавленість в поглибленні знань щодо своїх прав та усвідомлення своїх
потреб, які можливо реалізувати за допомогою отриманих з даної
дисципліни знань; Завантажити Zoom та Google Classroom.
• Основи теорії держави і права
• Конституційне законодавство України
• Основи правової поведінки та юридична відповідальність
• Основи кримінального права України.
• Основи сімейного права України.
• Трудове право
• Основи цивільного права України
• Цивільне судочинство в Україні
Задля отримання знань та навичок розв’язання складних життєвих
ситуацій, які можуть бути врегульовані нормами права (укладення
договорів, шлюбно-сімейні відносини, знання своїх прав, зокрема, при
взаємодії з правоохоронними органами тощо). На заняттях буде:
- Використання чинного законодавства через роботу з офіційним
сайтом rada.gov.ua
- Розгляд кейсів з різних галузей права (цивільне, сімейне,
господарське, кримінальне)
- Перегляд та обговорення тематичних фільмів з прав людини
- Набуття навичок критичного сприйняття політико-правових подій
в державі
- Командна робота, брейн-стормінги, гейміфіковані завдання до
кейсів правової тематики
Після вивчення дисципліни студенти:
- Отримають навички застосування правових положень, принципів та
норм.
- Оволодіють навичками реалізації своїх прав і обов’язків як члена
суспільства, усвідомлять цінність громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- Набудуть знань з предметної області та розуміння основ правової

діяльності.
Зможуть аналізувати правові проблеми, будуть здатними до
критичного та системного аналізу правових явищ і зможуть
застосовувати набуті знання у житті.
- Зможуть самостійно аналізувати документи, розуміти їх правовий
характер і значення.
- Здобудуть навички працювати в команді при вирішенні правових
питань.
- Здобудуть навички пошуку, оброблення та аналізу юридичної
інформації з різних джерел.
- Здобудуть навички з дослідницької та пошукової діяльності,
оброблення та аналізу інформації щодо діяльності державного
апарату, особливостей правової системи, використовувати
теоретико-методологічний апарат права в дослідженні державноправових явищ.
Основною перевагою дисципліни є те, що після її засвоєння студент(ка)
він(вона) зможе:
- критично сприймати політико-правові події та явища в державі
- розуміти як користуватися своїми правами
- виявляти межі правомірної та протиправної поведінки
- відмежовувати злочини від інших правопорушень
- отримати базові навички аналізу ситуацій з правової позиції
- заглибитись у світогляд юриста

-

Як можна
користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечення
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

Силабус з прозорою рейтинговою системою оцінювання, підручники,
роздатковий матеріал (тексти, відеоматеріали).
Практичні заняття проводитимуться в різних форматах: вправи в мінігрупах, самостійна робота, домашня робота, опрацювання законів,
аналіз та обговорення кейсів з позицій чинного законодавства, тестові
завдання тощо.
Залік

для ефективної комунікації по дисципліні студенти мають долучитися до Google
classroom (Код
курсу: https://classroom.google.com/c/MjY4MjIxMzU2NzY3?cjc=zf5jjgo).
Навчальні матеріали та посилання на лекції та практичні заняття будуть надані в
Google classroom.

Subject catalogue of ______FSP_______, presenting in English
(name of the faculty)

Title of the subject
in Ukrainian

Complete list
Title of the
Education level
subject in English (bachelor/master)

Pravoznavstvo

Subject / Educational
component
Educational level
Year of study,
semester
Number of ECTS
credits
Language of study
Department

Law

First (Bachelor’s
degree)

Term
(autumn/
spring)
6
spring

ECTS
credits

Hours

Form of
control

2

60

credit

COURSE TITLE
First (Bachelor’s degree)
3 (6)
2

English
Department of Public Law
Interest in deepening knowledge about own rights and awareness of their
Assumed knowledge
needs, which can be realized thanks to the knowledge gained from this
and prerequisites
discipline; Downloaded Zoom and Google Classroom.
The scope of the course includes:
• Basic theory of law
• Constitutional legislation of Ukraine
• Legal conduct and legal liability
The scope of
• Criminal law of Ukraine
the course
• Family law of Ukraine
•
Labour Law
• Civil law of Ukraine
• Civil proceedings in Ukraine
In order to gain knowledge and skills to solve difficult life situations
that can be regulated by law (contracts, marital and family relations,
knowledge of own rights, in particular, in cooperation with law
enforcement bodies, etc.). The classes will be:
- Using of current legislation through work with the official site
Rationale
rada.gov.ua.
- Consideration of cases from different branches of law (civil, family,
economic, criminal)
- Viewing and discussion of thematic films on human rights
- Acquisition of critical perception skills of political and legal events
- Teamwork, brainstorming, gamificated tasks for legal cases
Expected learning outcomes include:
- Gain skills in applying legal provisions, principles and norms.
- Get the skills of exercising their rights and responsibilities as a member of
society, realize the value of civil (free democratic) society and the need for
its sustainable development, the rule of law, human and civil rights and
Learning outcomes
freedoms in Ukraine.
- Acquire knowledge in the subject area and understanding of the basics of
legal activity.
- Will be able to analyze legal problems, will be able to critically and
systematically analyze legal phenomena and will be able to apply the
acquired knowledge in life.
- Will be able to independently analyze documents, understand their legal

Competencies and
skills

Instructional
Materials:
Mode of
delivery:
End-of-semester
control:

nature and significance.
- Gain skills to work in a team in resolving legal issues.
- Gain skills in finding, processing and analyzing legal information from
various sources.
- Acquire skills in research and exploration, processing and analysis of
information on the activities of the state apparatus, the peculiarities
of the legal system, to use the theoretical and methodological
apparatus of law in the study of state and legal phenomena
Upon successful completion of the course students are expected to be able
to:
- critically perceive political and legal events and phenomena in the state
- understand how to exercise their rights
- identify the limits of lawful and illegal behaviour
- distinguish crimes from other offenses
- to acquire basic skills of situation analysis from a legal standpoint
- deeper into the worldview of lawyer
syllabus, learning materials (textbook, reference book, video lectures
etc.)
Practical classes will be held in various formats: exercises in minigroups, independent work, homework, elaboration of laws, analysis and
discussion of cases from the standpoint of current legislation, tests etc.
credit

