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    Опис дисципліни 

 

     Вивчення навчальної дисципліни «Правова культура особистості» є 

з`ясування загальних компонентів, які складають правову культуру особи. 

Серед них: правова свідомість; правові відносини; закономірність і 

правопорядок; правомірна діяльність суб`єктів; право; державно – правові 

інститути; юридична техніка; юридичний акт тощо.  «Правова культура 

особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити 

правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у 

повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкуванні 

із представниками судових та правоохоронних органів.                                                  

Основним завданням дисципліни є вивчення теорії правової культури 

особистості, закономірностей та специфіки розвитку держави та права, 

основних положень Конституції України, які стосуються регламентування 

діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків 

громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей 

права та їх застосуванням, а також ознайомити студентів із перспективами 

розвитку правової системи України. 

     Структура курсу 

Години 

(лек./п) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/- 1. Правова 

культура та 

правова свідомість 

 

Поняття правової культури, 

її ф-ї. Зміст правової к-ри. 

Правова свідомість. Правові 

відносини. Правомірна 

поведінка. Законність.  

Тести, 

питання 

mailto:julia4172@ukr.net


2/2 2. Цінність 

правового 

регулювання 

 

 Поняття правової норми та 

нормативно - правового 

припису. Основні форми 

реалізації правових норм: 

здійснення, застосування, 

виконання, дотримання. 

Система права та система 

законодавства, нормотворча 

техніка. Державно-правові 

інститути, юридична 

техніка, юридичний акт. 

 Тести, 

питання 

2/2 3. Реалізація 

суб’єктних 

юридичних прав та 

юридичних 

обов’язків . 

Поняття суб’єктивного 

права та об’єктивного 

юридичного обов’язку. 

Правомірна поведінка. 

Юридичний акт. Порядок 

звернення громадян до 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Тести, 

питання 

2/2 4. Застосування 

права. 

Правозастосовна діяльність 

органів державної влади. 

Стадії правозастосовного 

процесу. Акти застосування 

права за цивільним, 

земельним, трудовим та 

фінансовим законодавством. 

Тести, 

питання 

2/2 5. Особливості 

застосування 

правових норм в 

різних галузях 

права 

Структура та реквізити 

юридичного документу: 

вступна частина, описова, 

мотивувальна та 

резолютивна частини. 

Особливості укладання 

трудового договору. 

Способи забезпечення 

цивільних зобов’язань. 

Тести, 

питання 

2/2 6. Захист 

порушених 

суб’єктивних прав 

Способи захисту прав 

людини. Судовий захист 

порушених прав і свобод та 

можливість їх судового 

поновлення. Способи 

захисту цивільних прав, 

сімейних прав та інтересів. 

Тести, 

питання 

1/1 7. Юридична Порушення, злочин, Тести, 



відповідальність проступки: цивільні, 

адміністративні, 

дисциплінарні. Кримінальна 

відповідальність. 

Адміністративна 

відповідальність. 

питання 

2/2 Покарання та його 

види 

Поняття, види покарання. 

Принципи та загальні засади 

призначення покарання. 

Адміністративний примус. 

Тести, 

питання 
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Політика  оцінювання 

1. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Практичні та 

лабораторні роботи, які виконуються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). 

2. Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. 

     Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується  наступним чином: 

Види оцінювання % остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1 25 

Змістовий модуль 2 50 

Змістовий модуль 3 25 

 



Шкала оцінювання студентів: 

ECNS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-85 добре 

Д 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

FX 35-39 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

 

 


