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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

02/2020 

Назва модулю / дисципліни Політико-правова система України 

Код: ЗПН 08 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Кириченко В.М. Кафедра «Політології та права» 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень моду-

лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірко-

вий) 

Перший (бакалаврський) 7 Нормативна (обов’язкова)  

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

лекції / практичні заняття 

(семінари)  
14 українська 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні:  

–  
Супутні (якщо потрібно):  

 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90 30 60 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення ди-

сципліни (модуля) 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної сис-

теми наукових знань про національну політико-правову систему та її осно-

вні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сут-

ність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в 

Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у 

них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.  
 

Результати навчання в термінах компе-

тенцій  

Методи навчання 

(теорія, лаборато-

рні, практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екза-

мен, усний екза-

мен, звіт) 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність до навчання, аналі-

тичного, логічного та критичного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність здійснювати усну і 

письмову комунікацію в професійно 
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орієнтованому вимірі державною 

мовою. 

ЗК3. Здатність результативно пра-

цювати як автономно, так і в трудо-

вому колективі налагоджувати мі-

жособистісні взаємозв’язки та взає-

модію під час вирішення професій-

них завдань. 

ЗК4. Здатність сприймати, генерува-

ти і формулювати нові ідеї, адапту-

ватися до нових насамперед нестан-

дартних ситуацій у професійній дія-

льності, ініціювати та здійснювати 

продуктивну діяльність. 

ЗК5. Здатність до самостійного по-

шуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел, вміння проти-

стояти інформаційному тиску, а та-

кож використовувати сучасні інфо-

рмаційні і комунікаційні технології 

у професійній діяльності. 

ЗК6. Здатність діяти соціально від-

повідально, проявляти громадянську 

свідомість і займати активну життє-

ву позицію, проявляти повагу до Ба-

тьківщини, державних символів, 

мови та традицій українського на-

роду. 

ЗК7. Здатність виявляти та вирішу-

вати нагальні проблеми  професій-

ного характеру, критично оцінювати 

отримані результати діяльності, 

приймати адекватні рішення і брати 

на себе відповідальність. 

ЗК8. Здатність усвідомлювати необ-

хідність безперервного професійно-

го навчання протягом життя, самос-

тійної пізнавальної діяльності, удо-

сконалення особистісних, професій-

них, світоглядних і громадянських 

якостей. 

ЗК9. Здатність до збереження та 

примноження національних духов-

них традицій, культурних і мораль-
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но-етичних цінностей, досягнень 

громадянського суспільства. 

ЗК10. Здатність до збереження на-

вколишнього середовища, розумін-

ня переваг ведення здорового спо-

собу життя, постійного вдоскона-

лення фізичного розвитку та прийн-

яття їх як власні цінності. 

ЗК11. Здатність реалізовувати та за-

хищати свої права і свободи, дотри-

муватися вимог положень норм 

Конституції та законів України. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність розуміти зміст і сут-

ність політико-правової системи су-

часної України та закономірності її 

розвитку. 

СК2. Здатність ефективно викорис-

товувати в професійній діяльності 

теоретичні знання та фахову термі-

нологію з політико-правової систе-

ми України, включаючи усну та пи-

сьмову комунікацію державною мо-

вою. 

СК3. Здатність застосовувати отри-

мані знання про державу як основ-

ний інститут політико-правової сис-

теми України, розуміти поняття, 

ознаки та функції держави, а також 

ознаки та принципи правової держа-

ви. 

СК4. Здатність орієнтуватися в су-

часній системі органів державної 

влади в Україні та принципи їх по-

ділу. 

СК5. Здатність розуміти роль і місце 

законодавчої влади в системі орга-

нів державної влади України, їх ос-

новні функції та повноваження.  

СК6. Здатність розуміти роль і місце 

Президента України як глави Украї-

нської держави та в системі органів 

державної влади, його повноважен-
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ня. 

СК7. Здатність розуміти роль і місце 

виконавчої влади в системі органів 

державної влади України, її функції 

та суб’єкти. 

СК8. Здатність розуміти роль і місце 

судової влади в системі органів 

державної влади України, систему 

судоустрою України та основні за-

сади судочинства. 

СК9. Здатність розуміти місцеве са-

моврядування як одну із форм наро-

довладдя в Україні, його принципи 

та гарантії. 

СК10. Здатність розуміти громадян-

ське суспільство як основу політи-

ко-правової системи України, його 

принципи, структуру та функції, а 

також взаємовідносини між грома-

дянським суспільством і державою. 

СК11. Здатність розуміти роль і зна-

чення політичних партій та громад-

ських організацій України як елеме-

нта сучасних демократичних режи-

мів, їх функції та класифікації. 

СК12. Здатність володіти знаннями 

про конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина в 

Україні, їх класифікацію, виявляти 

та аналізувати проблеми реалізації і 

захисту прав і свобод, забезпечувати 

міжнародні і регіональні стандарти 

прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

СК13. Здатність правильно тлума-

чити положення норм міжнародних 

та європейських правових актів з 

прав людини та застосовувати їх під 

час здійснення професійної діяльно-

сті. 
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Очікувані програмні результати 

навчання: 

ПРН 1. Використовувати базові 

знання з політико-правової системи 

України в професійній діяльності. 

ПРН 2. Мати навички усної та пись-

мової професійної комунікації дер-

жавною мовою. 

ПРН 3. Вміти працювати автономно 

та в трудовому  колективі, мати на-

вички міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягти професійних 

цілей. 

ПРН 4. Застосовувати вміння аналі-

тичного, логічного та критичного 

мислення, аналізу та синтезу в про-

фесійних цілях. 

ПРН 5. Застосовувати  набуті знання 

для виявлення, постановки та вирі-

шення проблемних теоретичних і 

практичних завдань 

ПРН 6. Організовувати пошук, са-

мостійний відбір, якісну обробку та 

аналіз інформації з різних джерел 

для формування банку даних у про-

фесійній діяльності. 

ПРН 7. Використовувати сучасні 

комп’ютерні та телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюджен-

ня професійно спрямованої інфор-

мації у професійній діяльності. 

ПРН 8. Застосовувати отримані 

знання й вміння для реалізації захо-

дів професійної діяльності під час 

нових насамперед нестандартних 

ситуацій. 

ПРН 9. Володіти методами та ін-

струментарієм планування та орга-
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нізації професійної діяльності. 

ПРН 10. Володіти методами та ін-

струментарієм для прийняття і об-

ґрунтування управлінських рішень, 

брати на себе відповідальність за 

результати. 

ПРН 11. Демонструвати здатність до 

критики та самокритики, вміти ви-

рішувати професійні завдання з ура-

хуванням цих чинників. 

ПРН 12. Демонструвати здатність до 

особистісного самовдосконалення та  

емоційної саморегуляції на основі 

морально-етичних, культурних, нау-

кових цінностей і досягнень грома-

дянського суспільства. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 

Змістовий модуль 1. Теорія та основні інститути політико-правової систе-

миУкраїни 

 

Тема 1. Теорія полі-

тичних і правових си-

стем . 

13 2 2  3 6 13 1   2 10 

 

Тема 2. Держава як 

основний інститут по-

літико-правової сис-

теми України. 

19 4 4  3 8 19 1   2 16 
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Тема 3. Місцеве само-

врядування як елемент 

політико-правової си-

стеми України.  

13 2 2  3 6 13 1   2 10 

 

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 8 8  9 20 45 3   6 36 

Змістовий модуль 2. Структура громадянського суспільства  

 

Тема 4 Громадянське 

суспільство як основа 

політико-правової си-

стеми України. 

12 1 1  3 7 13 1   2 10 

 

Тема 5. Політичні 

партії та громадські 

організації як елемент 

політико-правової си-

стеми України. 

11 1 1  2 7 13 1 -  2 10 

 

Тема 6. Конституційні 

права, свободи та 

обов’язки людини і 

громадянина в Украї-

ні.  

22 4 4  4 10 19 1 -  2 16 

 

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 6 6  9 24 45 3 -  6 36 

Усього годин 90 14 14  18 44 90 6   12 72 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійсню-

ється за кожним рубіжним контролем (РК-1, РК-2) під час контрольних 

тижнів за підсумками модульних контрольних робіт які оцінюються за 

100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни склада-

ється як середня між величинами РК-1 і РК-2. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт: аудиторна робота 

під час лекційних і семінарських занять, самостійна робота у вигляді опра-

цювання питань з навчальних тем, які не висвітлювалися безпосередньо на 

лекціях і не були винесені на самостійне вивчення, результати тестування 

під час поточного та рубіжного контролю.   
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Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за 

перший та другий змістовні модулі. 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточ-

ному оцінюванні знань (залік)  

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 

    

Сума 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

1

100 
30 40 30 30 30 40 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Національна шкала академі-

чної оцінки 

Шкала ECTS Шкала навчального закладу 

зараховано ABCDE 60-100 

незараховано FX, F 1-59 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практи-

ки 

для заліку 

90-100 А відмінно   

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  60-69 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 
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