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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
«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 спілкування із представниками судових 
та правоохоронних органів. На вибір цього стилю впливають: 1) ступінь засвоєння і 
прояву цінностей правової культури суспільства; 2) специфіка професійної діяльності; 3) 
індивідуальна неповторність творчості кожної особистості та правові результати. 
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 у зв’язку із євроінтеграційними процесами і створити мотивацію до 
самонавчання та особистісного розвитку є важливими завданнями цієї дисципліни.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент знатиме головні поняття і 
терміни правової культури особистості; сутність поняття "правова культура", його ознаки, 
функції; класифікацію юридичних документів, визначення особливостей їх основних 
видів; основні сучасні вимоги щодо складання юридичних документів; особливості 
звернення до правоохоронних органів та інших органів державної влади і місцевого 
самоврядування та зможе  використовувати у практичній діяльності нормативно-правову 
базу щодо регламентації та організації діловодства; складати та оформлювати юридичні 
документи,  відповідно до сучасних вимог; спілкуватися з державними органами, які 
застосовують правові норми та захищати власні суб’єктивні права.  

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 
Години 

(лекції/лабораторні, 
практичні, 
семінарські) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 
Тема 1. 
Правова 
культура та 
правосвідомість 

 
2/2 

Знати поняття 
правової культури, 
її функції. 
Аналізувати види і 

Написання 
тестів,  
виконання 
самостійної 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 



рівні 
правосвідомості. 
Розуміти структуру 
правової культури 
суспільства. 
Розрізняти поняття і 
ознаки 
правосвідомості. 

роботи  

Тема 2. 
Цінність 
правового 
регулювання 

2/2 Знати поняття, та 
ознаки права. 
Розуміти та 
розрізняти основні 
форми реалізації 
правових норм. 
Аналізувати 
правові відносини. 
Способи та типи 
правового 
регулювання. 

Написання 
тестів, 
розв’язок 
задач, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 

  Модуль 2   
Тема 3. 
Реалізація 
суб’єктивних 
юридичних прав 
та юридичних 
обов’язків 

2/2 Знати поняття, 
ознаки та види 
правомірної 
поведінки. Порядок 
звернення громадян 
до органів 
державної влади. 
Розуміти 
особливості 
реалізації права у 
сфері приватного та 
публічного права, 
порядок укладання 
цивільно-правових 
договорів; 
ліцензування 
окремих видів 
господарської 
діяльності тощо 

Написання 
тестів, 
розв’язок 
задач, 
складання 
цивільно-
правових 
договорів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 

Тема 4. 
Застосування 
права 

2/2 Розуміти та знати 
стадії 
правозастосовного  
процесу. Знати акти 
застосування права 
за цивільним, 
земельним, 
кримінальним, 
сімейним, трудовим 
законодавством. 
 

Написання 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 

Тема 5. 
Особливості 
застосування 
правових норм в 
різних галузях 

2/2 Знати 
структуру, вимоги 
до змісту, реквізити 
та види юридичних 
документів.   

Написання 
тестів, 
розв’язок 
задач, 
складання 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 



права Розуміти порядок 
та особливості 
укладання договору 
купівлі-продажу та 
поставки, 
укладання договору 
оренди земельної 
ділянки. 
Знати  поняття, 
умови укладення, 
форму, види і строк 
трудового договору  

юридичних 
документів 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 6. 
Захист 
порушених 
суб’єктивних 
прав 

2/2 Знати способи 
захисту прав 
людини та 
використовувати 
форми захисту 
прав. Знати способи 
захисту цивільних 
прав:визнання цих 
прав;відшкодування 
матеріальної та 
моральної 
шкоди;припинення 
або зміна 
правовідносин; 
земельні спори, 
тощо. Знати вимоги 
до складання 
позовної заяви.  

Написання 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Розв’язок 
задач. 
Виконання 
самостійної 
роботи 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 

  Модуль 3   
Тема 7. 
Юридична 
відповідальність 

2/2 Знати поняття, 
ознаки, функції та 
види  юридичної 
відповідальності. 
Розуміти  підстави 
виникнення 
юридичної 
відповідальності.  

Написання 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Розв’язок 
задач та 
практичних 
ситуацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 



Тема 8. 
Покарання та 
його види 

1/1 Знати поняття, та 
види  покарання. 
Розуміти  принципи 
та загальні засади 
призначення 
покарання. 
Обставини, що 
пом’якшують та 
обставини, що 
обтяжують 
покарання. 

Написання 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи 

Максимальна 
кількість 
балів 

10 

Всього за 1 семестр 70 
Іспит     30  

Всього за курс 100 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

 Студент повинен: своєчасно представляти письмові роботи; 
відпрацьовувати пропущені заняття у визначений час згідно з 
графіком консультацій. Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Дотримання 
академічної доброчесності студентами та відповідальність за її 
порушення регулюються Положенням про академічну 
доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України.  

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. 
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-
лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

90-100 відмінно 

74-89 добре 
60-73 задовільно 



0-59 незадовільно 
 

 
 


