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Рівень вищої освіти (перший 

(бакалаврський), другий 
(магістерський), третій (освітньо-

науковий) 

перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Професійно орієнтована дисципліна вибіркового  компонента ОП 

Курс 2 

Семестр   3 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/ години 

4,0 

120 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 

закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави, 

права і органічно пов’язаних з ними соціальних явищ і процесів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Підвищення рівня правових знань студентів, їх правосвідомості 

та правової культури; формування практичних навичок та умінь 

застосування норм провідних галузей права України у 

професійній діяльності та  повсякденному житті; закріплення 

основних знань про базові поняття з теорії права, основних засад 

трудового, сімейного, конституційного, адміністративного, 

цивільного, кримінального, господарського. та інших галузей 

права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сформувати систему знань про права, свободи та обов’язки 

громадян, систему органів державної лади, їх повноваження та 

функції, виробити вміння та навички використання норм права 

для захисту власних пав та свобод у майбутній професійній 

діяльності та повсякденному житті. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- розуміння сутності основних юридичних категорій, 

особливостей розвитку державних і правових інститутів в 

Україні, значення права в житті суспільства та необхідності 

свідомого виконання його вимог; 

- оволодіння системою знань щодо методології теорії держави і 

права; правових засад регулювання окремих видів суспільних 

відносин; наукового тлумачення основних понять та категорій 

різних галузей права; способів та засобів правового регулювання 

в різних сферах суспільного життя; 

- набуття практичних навичок використання теоретичних знань 

та нормативно-правової бази даної дисципліни в повсякденному 

житті та в професійній діяльності; застосовування набутих знань 

для правильного аналізу та розуміння норм Конституції, законів 

та інших нормативно-правових актів;  

- здійснення правової оцінки соціально-значущих проблем і 

процесів їх правового вирішення; тлумачення основних правових 

понять; формування знань з питань державно-правового життя в 

сучасній Україні, правової культури, професійної етики, поваги 

до права і соціальних цінностей, гарантій забезпеченні прав, 

Cилабус навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ПРАВА)» 

Освітньо-професійна програма «Технічне 

обслуговування та ремонт повітряних суден і 

авіадвигунів» 

Галузь знань:27 Транспорт 

Спеціальність: 272Авіаційний транспорт 



свобод і законних інтересів людини і громадянина. 

- захищати особисті права людини та громадянина та інтереси 

держави, виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися 

норм законодавства;  

- вироблення практичних навичок укладання трудових договорів, 

ведення переговорів між роботодавцями та працівниками щодо 

його укладання, вміння конструктивно взаємодіяти з 

профспілками щодо соціального захисту працівників; 

- уміння згідно з чинним законодавством готувати засновницькі 

документи та реєструвати документи з урахуванням 

особливостей різних організаційно-правових форм 

господарювання. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи теорії права. 

Основи конституційного права України. Основи 

адміністративного права України. Основи цивільного права 

України. Основи сімейного права України. Основи трудового права 

України. Основи кримінального права України. Основи 

господарського права України. Основи правоохоронної та 

правозахисної діяльності в Україні. 

Види занять: лекції, практичні заняття,  консультації.  

Методи навчання:  пояснювально-ілюстративний метод;  метод 

проблемного викладу;  репродуктивний метод; метод малих груп; 

 частинно-пошуковий метод; дослідницький метод, мозковий 

штурм, аналіз правових ситуацій, вирішення юридичних задач. 
Форми навчання: денна (очна), дистанційна 

Пререквізити Базові знання з правознавства, а також знання, засвоєні під час 

вивчення таких дисциплін як «Історія держави і права», «Основи 

охорони праці». 

Постреквізити Знання з курсу можуть бути використані під час вивчення  

дисциплін «Авіаційне законодавство»та інші. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література:  
1. Галунько В. В., Фаст О. О., Долгий С. А., Рудич М. В. 

Правознавство: професійний курс : навчальний 

посібник/ Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

"Україна", Інститут права та суспільних відносин.  –

 Київ: Україна, 2013.– 200с. 

2. Молдован В. В., Чулінда Л. І. Правознавство: навчальний 

посібник/ МОН України, Київський національний університет 

ім.Тараса Шевченка – 3-є вид., перероб. та доп.  – Київ: Центр 

учбової літератури, 2013. – 184 с. 

3. Погорілко В. Ф., Шпиталенко Г. А. Правознавство: 

підручник/ МОН України – 3-є вид., випр. й доп.  –

 Київ: Каравела, 2013.– 592с. 

4. Правознавство: практикум/ МОН України, Національний 

авіаційний ун-т ; Макеєва О. М., ред.  – Київ: НАУ, 2019. – 28 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24701 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього 

процесу, навчальні аудиторії. ноутбук, мультимедійний проєктор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

Кафедра Теорії та історії держави і права 

Факультет Юридичний 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=301409&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288525&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288525&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288525&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288525&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=288525&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306392&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306392&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306392&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=306392&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404895&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404895&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404895&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24701


 
 

Фото за 

бажанням 

Викладач                             

ПІБ Макеєва Олена Миколаївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11631 

Тел.: 0667587490 

E-mail: olena.makeieva@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце:1.455 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в унікальній 

можливості оволодіння практичними навичками для здійснення 

правомірної поведінки для професійної компетентності 

здобувачів освіти задля вибудовування успішної життєвої 

траєкторії. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/MTM0MjAwNDQ5OTYw           ciicbo2 
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