
Силабус навчальної дисципліни 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Для всіх факультетів 
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський 
3. Код і назва спеціальності Усі спеціальності 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП, для всіх програм 

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

Правові основи професійної діяльності 

6. Кількість ЄКТС кредитів 3 
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

18 г. –  9 лк, 12 г. –  6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – 
самостійна робота, вид контролю: залік 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

3-й рік, 5-й або 6-й семестр  

9. Передумови для навчання за 
дисципліною 

Раніше має бути вивчена дисципліна «Основи права» 

10. Анотація (зміст) дисципліни  Дисципліна містить змістові модулі: 
1. Загальні положення про правочини та юридичну 
відповідальність. 
2. Правове регулювання трудових відносин і 
підприємницької діяльності 
3. Право інтелектуальної власності 

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Здатність робити правовий аналіз конкретних 
правових відносин у сферi господарювання; уміти 
орієнтуватися у правовій документації; уміти 
самостійно поповнювати, систематизувати і 
застосовувати правові знання 
 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  

Здатність продемонструвати набуті знання при 
здійсненні власної підприємницької діяльності або 
здійсненні трудової діяльності  на будь-яких посадах в 
ІТ компаніях 

13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку  

1. Відпрацювати практичні заняття. 
2. Виконати 3 контр. роботи (тестування) на 
практичних  заняттях. 
3. Отримати за семестр не менше 60 балів. 
4. Скласти залік 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2019 р.  

15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни "Правові основи професійної 
діяльності" підготовки бакалавра усіх спеціальностей 
[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. О.В. Турута. 
– Харків, 2020. – 46 с.   http://catalogue.nure.ua/knmz. 
2. Методичні вказівки до практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Правові основи 
професійної діяльності» для студентів усіх 



спеціальностей / Упоряд. О.В. Турута, О.О. Жидкова – 
Харків: ХНУРЕ, 2020 – 30 с. 

16. Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

О.В. Турута, доц. каф. філософії, к.юрид.н., доцент 
Е-mail: olena.turuta@nure.ua 

 

 

 


