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СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Правове регулювання суспільних відносин в Україні »  

Розробник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо- 

професійної програми 

Комп’ютерна інженерія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

Статус дисципліни Обов'язкова компонента освітньо-професійної 

програми ООК 5, вивчається у 3 семестрі ІІ курса 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення 

навчальних занять 

Форма навчання – денна. 
Види навчальних занять: лекції, семінарські заняття. 

 

 

Обсяг дисципліни 

3 кредита ЄCTS 

– загальна кількість 90 год. 

– лекції – 16 год. 

– семінарські заняття – 14 год. 

– самостійна робота – 60 год. 

Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою викладання дисципліни є формування у 

майбутніх спеціалістів знань щодо правового 

забезпечення державної політики в Україні та 

країнах ЄС, ознайомлення здобувачів із 

нормативною базою, що регулює діяльність у 

відповідній спеціальності. 

Завданням викладання дисципліни є ознайомлення 

студентів із сутністю правового регулювання 

суспільних відносин в Україні, загальна 

характеристика та 

вивчення світового досвіду правового регулювання 

суспільних відносин і можливість використання 

його в Україні, аналіз особливостей публічної 

політики, правового регулювання суспільних 

Викладач Хребтова Алєся Анатоліївна, к.н.держ. упр., 

доцент  кафедри фундаментальних і галузевих 

юридичних наук 
Контактний телефон +380961655541 

E-mail alesyamytnik@gmail.com  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010 

Графік консультацій 2 раз на тиждень загальна консультація 

(графік);індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

Наведеними вище) 

 

mailto:alesyamytnik@gmail.com


відносин, ролі громадянського суспільства в 

сучасній Україні та пошуки шляхів розбудови її як 

правової держави 



 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та 
практичні проблеми під час професійної діяльності в 
комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 
компетентності, 
спеціальні 
(фахові) 
компетентності 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z6. Навички міжособистісної взаємодії 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Z8. Здатність працювати в команді 

Z9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини 

і громадянина в Україні 

Z10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу, і суспільство та у розвиток суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-

правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі комп’ютерної інженерії 

Програмні 
результати 
навчання 

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в 

суспільному, соціальному і екологічному контексті 

N5. Мати знання основ економіки та управління 

проектами 

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і 

у складі команди. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також 

приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті рішення 

N18.  Використовувати інформаційні технології для 

ефективного спілкування на професійному та 

соціальному рівнях. 



N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, 

обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах 

компетенції рішення. 

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття 

нових фахових знань, удосконалення креативного 

мислення. 

N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої 

мети з дотриманням вимог професійної етики. 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин  

Тема 

л
к
 

п
з 

л
б

 

ср
 

Модуль 1. Загальні поняття правового 

регулювання 
2 2 – 7 Тема 1. Поняття, ознаки, сфера правового 

регулювання, основні напрямки та методи правового 

регулювання 
2 2 – 7 Тема 2. Види, способи і типи правового регулювання 

2 2  7 Тема 3. Державотворення : нормотворчість та теорія 

реалізації права  
2 1  7 Тема 4. Право в системі соціального регулювання  

Модуль 2. Правовідносини 

2 2 – 7 Тема 5. Механізм і стадії правового регулювання суспільних 

відносин 
2 2 – 7 Тема 6. Загальні положення про правові відносини  

2 2  7 Тема 7. Юридично значуща поведінка 

2 2  11 Тема 8. Юридична відповідальність 

16 14  60 Усього годин за семестр 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 
1 Перевірка 

виконання 

практичних робіт 

(у тому числі 

питання, винесені

 н

а 

самостійне 

опрацюванн

я) 

Згідно 

розкладу:http://193.189.127.1

79:5010 

Самостійність, 

правильність,

 вчасніс

ть 

виконання

 завдань

, 

розуміння

 матеріал

у, творчість 
2 Проходження 

тематичних 
тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність,

 вчасніс

ть виконання завдань 
3 Модульний 

контроль 
Наприкінці модулів 1 та 2 Правильність,

 вчасніс
ть виконання завдань 

4 Підсумкове 
тестування 

Останнє заняття з 
дисципліни 

Самостійність,
 правильніс
ть 
виконання завдань 



 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування семінарських занять. 
2. Активна і продуктивна участь на семінарських заняттях (додаткові 

бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 
4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять, складові контролю Бали 

Поточний контроль  
Лекційні заняття: відвідування, наявність конспекту та активність 10 

Практичні заняття: відвідування, активність, опитування, 

виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи 

50 

Тести (за змістовними модулями) 20 

Підсумковий контроль  

Підсумковий тест (залік, екзамен) 20 

Підсумок 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 74-81 С 

64-73 D 
задовільно 60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 

0-34 

 

F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar


 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т. ін.) необхідно 

відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами (детально відпрацювання наведене у методичних 

вказівках щодо самостійної роботи). 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. 

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Згідно з 

цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 

кваліфікаційних робіт. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих у наслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних 

педагогічних,інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=1187. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/enrol/index.php?id=1187


Методичне забезпечення 

1. http://www.kdu.edu.ua/new/metod.php?id_kaf=31 

2. Програма навчальної дисципліни. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки щодо семінарських занять. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, тести для 

поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 
1.  Бойчук Уляна Хто такі неонацисти та чи є вони в Україні 5 травня, 2018 р. 
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Мельника; Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 404 с. 
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переробл. і доп. – Київ: Академія, 2010. 567 с. 

8. Рудич Ф.М. Політологія: підручник. Київ: Либідь, 2005, 480 с. 

9. Телешун С. О. Сутність публічної політики: контекст політики та 

публічного управління. Відкриті очі. 2016. DOI: http://www.vidkryti-

ochi.org.ua/2016/05/ 
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