
Правознавство 
Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: Другий  
Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 32, практичні – 32. 
Лектори: к. ю. н., доцент Проць О.Є. 
Результати навчання: 

 Студент повинен знати: поняття держави і права як важливих соціальних 
інститутів, основні галузі національної системи права. 

 Студент повинен уміти тлумачити правові норми.  
 Студент повинен володіти навичками використання набутих правових знань у 

повсякденному житті і майбутній професійній діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Соціологія. 
 Психологія.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Основи теорії держави. Основи теорії права. Основи конституційного права України. 
Основи цивільного права України. Основи трудового права України. Основи 
кримінального права України. Основи сімейного права України. Основи 
адміністративного права України. Основи господарського права України. Основи 
екологічного і земельного права України. 

Рекомендована література: 
А) основна: 
1. Проць О. Правознавство: тексти лекцій : навч. посіб. / Олександра Проць. – Дрогобич : 
Швидкодрук, 2015. – 235 с.  
2. Правознавство: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями  (для усіх 
спеціальностей університету). Затв. Вченою радою Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. протокол № 4 від 21.04.2011 р. 
3. Погорілко В. Ф. Правознавство: підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – 
К. Каравела, 2013. – 592 с. 
4. Пилипенко П. Д. Правознавство: навч. пос. для неюрид. спец. ВНЗ (рек. МОН України). 
– 3-є вид.) / П. Д. Пилипенко. – К., 2012. – 512 с. 
Б) додаткова: 
1. Основи права: (для студ. неюрид. спец.): [робочий зошит для індивідуальної та 
самостійної роботи] / [укладачі С. Є. Булавіна, В. В. Колодяжна, Л. Д. Куренда].– Луцьк : 
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 50 с. 
2. Правознавство : інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення : 
кредитно-модульна система організації навчального процесу / І.М. Жмура ; Міністерство 
освіти і науки України, Національний університет водного господарства та 
природокористування. – Рівне : [НУВГП], 2010. – 354 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
рефератів та індивідуальних завдань. 
• Підсумковий контроль (40%, письмовий колоквіум). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


