
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Правознавство 

 

 

Для студентів інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

Термін засвоєння ОПП: 4 роки - нормативний, 3 роки - скорочений 

 
 
Форма навчання:   для всіх форм навчання 
 

Кафедра українознавства і політології 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків  2015 рік 



 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Філософія 
2.Історія України 
3.Історія Української культури 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1.  Політологія 
2. Основи конституцыйного права 
3. Право інтелектуальної власності 
 

2. Вимоги до результатів у галузі даної дисципліни 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: основні правові категорії; систему права, елементи системи права; окремі галузі 
права, предмет та метод цивільного права, трудового права, адміністративного права, 
конституційного права, екологічного права, сімейного права. 
Уміти: аналізувати правові категорії, юридичні факти; орієнтуватися у системі правових 
відносин та галузей права; використовувати правові знання у професійній та суспільній 
діяльності; орієнтуватися у системі нормативно-правових актів. 
Мати наукове уявлення про право як цілісну соціокультурну систему; про правові  процеси 
та наявні правові системи; про природу виникнення та розвитку правових систем та галузей 
права, закономірності їх формування. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

• Соціологія як наука.  
• Становлення і етапи розвитку соціології 
• Суспільство як цілісна система 
• Соціальна структура суспільства. Соціальні інститути і соціальні організації 

 
Модуль 2 

• Етносоціологія  
• Соціологія сім’ ї і шлюбу  
• Соціальна стабільність і соціальний контроль у суспільстві. Девіантна поведінка  
• Соціологія управління  
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