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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і набутих 

практичних навичок здобувачів вищої освіти перевіряється на випускному 

екзамені зі спеціалізації: Правознавство з МН.  

Випускний екзамен зі спеціалізації: Правознавство з МН для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) проводиться на 

завершальному етапі навчання з метою встановлення Екзаменаційною комісією 

фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітнього ступеня 

бакалавра. 

При розробці Програми випускного екзамену зі спеціалізації 

Правознавство з МН були враховані вимоги до фахівця освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) та зміст 

затверджених робочих планів і програм дисциплін спеціальності. 

При розробці програми випускного екзамену було застосовані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з правознавства у 

розділах програми кваліфікаційного екзамену зазначені основні теоретичні 

питання, якими має оволодіти здобувач вищої освіти з відповідних навчальних 

дисциплін, щоб мати можливість працювати за професійним призначенням 

бакалавра освіти «вчитель правознавства». 

2. Кваліфікаційний  екзамен має комплексний характер, тому його 

програма складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін 

для оцінки загального рівня кваліфікації випускника. На державний екзамен 

винесено питання з таких дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України», «Сімейне право України», «Адміністративне право України», 

«Кримінальне право України», «Цивільне і господарське право України», 

«Трудове право України», «Основи юридичної клінічної практики», «Договірне 

право України», «Правознавство з методикою навчання». 

3. Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 

програми. Екзаменаційний білет містить три питання, на які треба дати 

вичерпну відповідь.  

4. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія, склад якої затверджується у 

встановленому порядку. До початку екзамену до Екзаменаційної комісії 

подаються такі документи: наказ ректора про допуск до державного екзамену, 

довідка про виконання здобувачем вищої освіти навчального плану і отримані 

оцінки. Для оформлення протоколів із членів комісії  призначається секретар.  

До випускного екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які 

завершили вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі заліки та 

іспити відповідно до навчального плану.  

Екзамен проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії у 

формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Рішення про оцінки 

приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим 
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голосуванням простою більшістю. Результати екзамену визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Протоколи засідання Екзаменаційної комісії та залікові книжки здобувачів 

вищої освіти підписують голова та члени комісії. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:  

ПРАВОЗНАВСТВО З МН 

 

Теорія держави і права.  Поняття, предмет та функції теорії держави і 

права. Походження держави і права. Поняття, ознаки, функції та форми 

держави. Поняття права (ознаки, функції та цінність). Джерела та принципи 

права. Норми права (поняття, види та структура). Система права та 

законодавства. Нормотворчість та систематизація законодавства. Суспільні та 

правові відносини. Юридично значуща поведінка та юридична 

відповідальність. Застосування норм права (поняття, стадії та принципи). 

Конституційне право України. Конституційне право України як галузь 

права, наука і навчальна дисципліна. Загальні засади конституційного ладу в 

Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в 

Україні та їх гарантії. Конституційно-правові засади форм безпосередньої 

демократії в Україні. Конституційно-правовий статус Верховної ради України.  

Конституційно-правовий статус Президента України. Конституційні засади 

виконавчої влади в Україні. Конституційні основи правосуддя в Україні. 

Конституційно-правові повноваження місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційно-правовий статус Конституційного суду України. 

Сімейне право України. Загальні положення сімейного права України 

(поняття, предмет, принципи, функції та джерела). Суб’єкти та об’єкт сімейних 

правовідносин. Шлюб (поняття, порядок укладення). Розірвання шлюбу та 

визнання шлюбу недійсним.  Немайнові правовідносини подружжя. Право на 

материнство та право на батьківство. Права дитини відповідно до Сімейного 

кодексу України. Опіка та піклування у сімейному праві України (поняття та 

загальна характеристика). Форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Майнові й немайнові права та обов'язки 

батьків і дітей. Шлюбний договір. Права та обов’язки подружжя щодо 

утримання Особливості правовідносин інших членів сім'ї та родичів. 

Адміністративне право України. Загальні положення адміністративного 

права України (поняття, предмет, завдання, метод, історія, принципи, функції, 

джерела та система). Державна служба як різновид публічної служби: поняття, 

види, моделі та принципи. Правові питання проходження державної служби. 

Поняття та ознаки адміністративного примусу. Класифікація заходів 

адміністративного примусу. Поняття і ознаки адміністративної 

відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, 

характеристика. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. 

Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

принципи та учасники. Система адміністративних судів та їх компетенція. 
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Кодекс адміністративного судочинства. Адміністративно-правове регулювання 

у сфері фінансів. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої 

політики та митної справи. 

Кримінальне право України. Поняття, предмет, метод та система 

кримінального права України. Завдання, функції та принципи кримінального 

права. Закон про кримінальну відповідальність, його тлумачення та чинність. 

Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки і класифікація. Склад 

кримінального правопорушення та його ознаки. Співучасть у кримінальному 

правопорушенні: поняття та загальна характеристика. Обставини, що 

виключають кримінальну протиправність діяння. Множинність кримінальних 

правопорушень: поняття, загальна характеристика. Кримінальна 

відповідальність. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття й 

ознаки покарання. Мета покарання. Система та види покарання. Призначення 

покарання. Звільнення від покарання та його відбування. 

Цивільне і господарське право України. Правочини в цивільному праві 

України. Поняття зобов’язання в цивільному праві та види зобов’язань. Фізичні 

та юридичні особи як суб’єкти цивільного права України. Види забезпечення 

виконання зобов’язань в цивільному праві. Представництво та довіреність в 

цивільному праві. Правовий статус суб’єктів господарювання. Правова 

характеристика об’єднань підприємств. Припинення діяльності суб’єкті 

господарювання. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікаційні 

ознаки. Методи правового регулювання господарської діяльності. 

Трудове право України. Загальні положення трудового права України 

(поняття, предмет, функції, джерела, система та суб’єкти). Правові питання 

працевлаштування державною службою зайнятості. Трудовий договір (поняття, 

порядок укладення та розірвання. Оплата праці. Робочий час і час відпочинку. 

Відпустки, їх види відповідно до Закону України «Про відпустки». Матеріальна 

відповідальність у трудових правовідносинах. Дисциплінарна відповідальність 

у трудових правовідносинах. Колективний договір (поняття, загальна 

характеристика). Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини 

виникнення та способи вирішення.  

Основи юридичної клінічної практики. Загальні засади та організація 

діяльності юридичної клініки. Роль професійної етики юриста у діяльності 

юридичної клініки. Нормативно-правове регулювання діяльності юридичної 

клініки. Діловодство та документування в юридичній клініці. Аналіз матеріалів 

справи (доказів) та формування справи. Юридичне консультування та робота 

юриста-консультанта з електронними базами даних. Психологічні та правові 

аспекти спілкування з клієнтом. Методика вирішення звернень з правових 

питань. Методика складання процесуальних документів. Представництво 

інтересів клієнта у різних інституціях. 

Договірне право України. Поняття предмет та система договірного права. 

Поняття підприємницького (господарського) договору. Попередній договір поняття 

та структура. Акцепт та оферта. Порядок та підстави розірвання договору за 

законодавством України. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок 

виконання умов договору. Підстави та умови відповідальності за порушення умов 
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договору. Договір поставки та договір контрактації, сторони та істотні умови. 

Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їхні види. Поняття та види 

договорів про виконання робіт. Засновницький договір про створення юридичної 

особи. 

Правознавство з методикою навчання. Правознавча дидактика як наука 

та навчальна дисципліна. Історичні етапи становлення та розвитку шкільної 

правознавчої освіти з поч. XX ст. Система правової освіти в загальній середній 

школі. Концептуальні засади навчання правознавства. Загальна характеристика 

програми «Основи правознавства» 9 клас. Мета, завдання, структура 

вузівського курсу «Методика навчання правознавства». Розробленість проблем 

методики навчання правознавства в науковій та навчальній літературі. 

Компетентнісний підхід до навчання учнів правознавства.  Структура правової 

компетентності учнів. Компетентнісно-орієнтована методика навчання учнів 

правознавства. Сучасний підручник з правознавства, як інформаційна та 

методична модель. Курси за вибором у системі навчання правознавства. 

Загальна характеристика програм. Інтерактивні методи на уроках 

правознавства. Зміст та методика застосування на уроці. Структура 

інтерактивного уроку правознавства. Правила організації інтерактивної роботи 

учнів на уроці. Правові поняття як системоутворюючий компонент змісту 

шкільної правової освіти. Класифікація правових понять. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

Теорія держави і права 

1. Поняття, предмет та функції теорії держави і права. Походження 

держави і права. 

2. Поняття, ознаки, функції та форми держави. 

3. Поняття права (ознаки, функції та цінність). 

4. Джерела та принципи права. 

5. Норми права (поняття, види та структура). 

6. Система права та законодавства. 

7. Нормотворчість та систематизація законодавства. 

8. Суспільні та правові відносини. 

9. Юридично значуща поведінка та юридична відповідальність. 

10. Застосування норм права (поняття, стадії та принципи). 

 

Конституційне право України 

1. Конституційне право України як галузь права, наука і навчальна 

дисципліна. 

2. Загальні засади конституційного ладу в Україні. 

3. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в 

Україні та їх гарантії. 

4. Конституційно-правові засади форм безпосередньої демократії в 

Україні. 

5. Конституційно-правовий статус Верховної ради України.  
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6. Конституційно-правовий статус Президента України. 

7. Конституційні засади виконавчої влади в Україні. 

8. Конституційні основи правосуддя в Україні. 

9. Конституційно-правові повноваження місцевого самоврядування в 

Україні. 

10. Конституційно-правовий статус Конституційного суду України. 

 

Сімейне право України 

1. Загальні положення сімейного права України (поняття, предмет, 

система та джерела).  

2. Суб’єкти та об’єкт сімейних правовідносин.  

3. Шлюб (поняття, порядок укладення) 

4. Розірвання шлюбу та визнання шлюбу недійсним.  

5. Немайнові правовідносини подружжя. Право на материнство та право 

на батьківство.  

6. Шлюбний договір. Права та обов’язки подружжя щодо утримання 

7. Опіка та піклування у сімейному праві України (поняття та загальна 

характеристика).  

8. Форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

9. Майнові й немайнові права та обов’язки батьків і дітей.  

10. Особливості правовідносин інших членів сім'ї та родичів. 

 

Адміністративне право України 

1. Загальні положення адміністративного права України (поняття, 

предмет, завдання, метод, історія, принципи, функції, джерела та 

система). 

2. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі 

та принципи. Правові питання проходження державної служби. 

3. Поняття та ознаки адміністративного примусу. Класифікація заходів 

адміністративного примусу. 

4. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. 

5. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, характеристика. 

6. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. 

7. Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

принципи та учасники. 

8. Система адміністративних судів та їх компетенція. Кодекс 

адміністративного судочинства. 

9. Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів. 

10. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики 

та митної справи. 

 

Кримінальне право України 

1. Поняття, предмет, метод та система кримінального права України. 

Завдання, функції та принципи кримінального права. 
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2. Закон про кримінальну відповідальність, його тлумачення та чинність. 

3. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки і класифікація. 

4. Склад кримінального правопорушення та його ознаки. 

5. Співучасть у кримінальному правопорушенні: поняття та загальна 

характеристика. 

6. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. 

7. Множинність кримінальних правопорушень: поняття, загальна 

характеристика. 

8. Кримінальна відповідальність. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

9. Поняття й ознаки покарання. Мета покарання. Система та види 

покарання. 

10. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. 

 

Цивільне і господарське право України 

1. Правочини в цивільному праві України. 

2. Поняття зобов’язання в цивільному праві та види зобов’язань. 

3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права України. 

4. Види забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві. 

5. Представництво та довіреність в цивільному праві. 

6. Правовий статус суб’єктів господарювання. 

7. Правова характеристика об’єднань підприємств. 

8. Припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

9. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікаційні ознаки. 

10. Методи правового регулювання господарської діяльності. 

 

Трудове право України 

1. Загальні положення трудового права України (поняття, предмет, 

функції, джерела, система та суб’єкти).  

2. Правові питання працевлаштування державною службою зайнятості. 

3. Трудовий договір (поняття, порядок укладення та розірвання. 

4. Оплата праці. 

5. Робочий час і час відпочинку.  

6. Відпустки, їх види відповідно до Закону України «Про відпустки». 

7. Матеріальна відповідальність у трудових правовідносинах.  

8. Дисциплінарна відповідальність у трудових правовідносинах.  

9. Колективний договір (поняття, загальна характеристика). 

10. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та 

способи вирішення.  

 

Основи юридичної клінічної практики 

1. Загальні засади та організація діяльності юридичної клініки. 

2. Роль професійної етики юриста у діяльності юридичної клініки. 

3. Нормативно-правове регулювання діяльності юридичної клініки. 

4. Діловодство та документування в юридичній клініці. 
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5. Аналіз матеріалів справи (доказів) та формування справи. 

6. Юридичне консультування та робота юриста-консультанта з 

електронними базами даних. 

7. Психологічні та правові аспекти спілкування з клієнтом. 

8. Методика вирішення звернень з правових питань. 

9. Методика складання процесуальних документів. 

10. Представництво інтересів клієнта у різних інституціях. 

 

Договірне право України 

1. Поняття предмет та система договірного права.  

2. Поняття підприємницького (господарського) договору.  

3. Попередній договір поняття та структура. Акцепт та оферта. 

4. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України. 

5. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов 

договору. 

6. Підстави та умови відповідальності за порушення умов договору. 

7. Договір поставки та договір контрактації, сторони та істотні умови. 

8. Засновницький договір про створення юридичної особи. 

9. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їхні види. 

10. Поняття та види договорів про виконання робіт. 

 

Правознавство з методикою навчання 

1. Правознавча дидактика як наука та навчальна дисципліна. 

2. Історичні етапи становлення та розвитку шкільної правознавчої 

освіти з поч. XX ст. 

3. Система правової освіти в загальній середній школі. 

4. Концептуальні засади навчання правознавства. Загальна 

характеристика програми «Основи правознавства» 9 клас. 

5. Мета, завдання, структура вузівського курсу «Методика навчання 

правознавства». 

6. Розробленість проблем методики навчання правознавства в науковій 

та навчальній літературі. 

7. Компетентнісний підхід до навчання учнів правознавства.  Структура 

правової компетентності учнів 

8. Компетентнісно-орієнтована методика навчання учнів правознавства. 

9. Сучасний підручник з правознавства, як інформаційна та методична 

модель. 

10. Курси за вибором у системі навчання правознавства. Загальна 

характеристика програм. 

11. Інтерактивні методи на уроках правознавства. Зміст та методика 

застосування на уроці. 

12. Структура інтерактивного уроку правознавства. Правила організації 

інтерактивної роботи учнів на уроці. 
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13. Правові поняття як системоутворюючий компонент змісту шкільної 

правової освіти. Класифікація правових понять. 

14. Теоретичний компонент навчального правознавчого матеріалу. 

Технологія формування правових понять. 

15. Процесуальний компонент правової компетентності учнів. Когнітивні 

уміння учнів на уроках правознавства. 

16. Методика формування уміння формулювати правові поняття та 

оперувати ними. 

17. Методика формування вміння аналізувати нормативно-правові акти 

та їх використовувати 

18. Методика формування вміння розв’язувати правові ситуації. 

19. Методика формування вміння складати правові документи. 

20. Особливості практичного заняття з основ правознавства 

21. Методологічні основи використання методу самостійної роботи на 

уроках правознавства. Домашні завдання з основ правознавства. 

22. Дидактичні та методичні аспекти організації самостійної роботи учнів 

на уроках правознавства з використання ІКТ. 

23. Позаурочна виховна робота з правознавства в системі правової освіти 

учнів. Зміст та завдання. 

24. Теоретичні аспекти контролю та оцінювання учнів на уроках 

правознавства. 

25. Структурні компоненти методики оцінювання учнів на уроках 

правознавства. Форми контролю та оцінювання учнів. 

26. Формувальне оцінювання в системі практичних умінь учителя 

правознавства. Зміст та принципи реалізації. 

27. Самооцінювання та взаємооцінювання на уроках правознавства. 

Зміст, мета, техніки застосування. 

28. Типи оцінювальних завдань з правознавства. Методика формування. 

29. Рівні та критерії оцінювання правової компетентності учнів. 

30. Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок в системі роботи 

учителя правознавства. Мета, структура. 

 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ  

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання кваліфікаційного екзамену за 

відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем випускників, які навчаються за 

кредитно-модульною системою організації навчального процесу, здійснюється 

за 100-бальною шкалою університету, за шкалою ECTS та національною 

шкалою відповідно до таблиці. 

 



 10 

Рейтингова оцінка з 

державного екзамену 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 А (відмінно) відмінно 

82-89 В (дуже добре) добре 

75-81 С (добре) добре 

69-74 D (задовільно) задовільно 

60-68 Е (достатньо) задовільно 

35-59 FX незадовільно 

0-34 F незадовільно 

 

Основними вимогами щодо знань і вмінь здобувачів вищої освіти, на 

основі яких визначається їхня  оцінка на екзамені, є:  

- знання основного змісту питань екзаменаційного білета;   

- повнота розкриття здобувачем вищої освіти питання;  

- знання першоджерел і доцільне застосування їх під час відповіді;  

- логіка викладу матеріалу, цілісність і обґрунтування відповіді;  

- культура мовлення здобувача вищої освіти;  

- знання альтернативних концепцій і поглядів із певних питань;  

- аналітичність міркування, уміння здобувача вищої освіти робити 

порівняння, висновки. 

 

За національною шкалою оцінка знань здобувачів вищої освіти на екзамені  

здійснюється  за чотирибальною  шкалою:  

Здобувач вищої освіти одержує оцінку «відмінно», якщо його відповідь 

повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; 

виклад матеріалу логічний (обґрунтований нормами права), висновки і 

узагальнення точні й пов’язані з явищами навколишнього життя, зі сферою 

майбутньої спеціальності; здобувач вищої освіти орієнтується в системі 

чинного трудового законодавства і практиці його застосування, правильно 

використовує  юридичну термінологію, вміє застосувати  свої знання для 

вирішення практичних  ситуацій. 

Здобувач вищої освіти одержує оцінку «добре», якщо його відповідь 

задовольняє раніше наведені вимоги, але виклад матеріалу недостатньо 

систематизований, окремі вміння недостатньою мірою сформовані; у 

визначеннях понять, термінології і узагальненнях є окремі неточності, які легко 

виправляються за допомогою додаткових запитань викладача. 

Здобувач вищої освіти одержує оцінку «задовільно», якщо його відповідь 

свідчить про розуміння ним основних положень питання, але спостерігається 

значна неповнота знань; визначення понять нечіткі, неточні; уміння сформовані 

недостатньою мірою; висновки і узагальнення аргументовані слабо, з 

помилками. 

Здобувач вищої освіти одержує оцінку «незадовільно», якщо його 

відповідь неправильна, знання фрагментарні, мають неповний характер; 
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студент не знає основного матеріалу, допускає грубі помилки у визначеннях 

понять, а також не вміє працювати з документами, джерелами права. 
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