
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Вступ до фаху» 
 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Правове регулювання економіки 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 2 год. 

Лабораторні – 4 год. 

Практичні (семінарські) – 30 год. 

Самостійна робота – 54 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра правового регулювання економіки, ауд. 503 

першого корпусу, телефон: (057) 702-18-34, (дод. 4-33), 

сайт кафедри: http://www.kafpre.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Лук’янчиков Олег Миколайович, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

lukonik@gmail.com, +38 (066) 727-20-25 (Telegram, Viber) 

Дні занять Лекції: згідно з чинним розкладом занять 

Лабораторні: згідно з чинним розкладом занять 

Практичні: згідно з чинним розкладом занять 

Консультації На кафедрі правового регулювання економіки, очні, 

відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, on-line 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових знань і компетентностей, 

які дозволять успішно здобувати вищу освіту та усвідомити особливості правничих 

професій. 

Передумови для навчання 

Здобувачі повинні мати знання відповідно до програми підготовки в ЗНЗ. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація освітнього процесу у Харківському національному 

економічному університеті ім. С. Кузнеця. 

Тема 1. Історичні аспекти становлення та розвитку Харківського національного 

економічного університету ім. С. Кузнеця. 

Тема 2. Інформаційна система університету. Персональні навчальні системи університету. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Правничі професії. 

Тема 4. Етика правника. 

Тема 5. Академічна доброчесність. 

Тема 6. Soft skills. 

Тема 7. Господарське судочинство. 

Тема 8. Пробація. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=8210  
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за результатами 

написання есе. 

Есе оцінюється за наступними критеріями: 

1.  Логічність. Текст повинен бути логічним за своєю структурою. Викладені 

міркування слід розкривати послідовно. Як правило, наступна думка, повинна бути 

пов’язана з попередньою. 

2.  Обґрунтованість. Будь-які тези повинні аргументованими і доведеними. 

3.  Доброчесність. У разі використання ідей інших авторів або текстових запозичень, 

посилання на першоджерела слід оформити у відповідності до ДСТУ. 

4.  Акуратність. Зовнішнє оформлення тексту (шрифт, абзаци, поля тощо) слід зробити 

у відповідності до вимог. 

Студента слід вважати атестованим, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

написання есе дорівнює або перевищує 60. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

• Взаємовідносини будуються на підставі принципів взаємоповаги і партнерства між 

учасниками освітнього процесу. 

• Студенту рекомендується відвідати всі лекційні та практичні заняття. 

• Студенту рекомендується доповідати на всіх практичних заняттях. 

• Студенту рекомендується не використовувати телефон для спілкування під час 

начальних занять. У разі необхідності телефонної розмови під час навчальних занять, 

студенту слід залишити аудиторію, щоб не заважити іншим студентам здобувати знання. 

• Студенту слід виконувати всі завдання самостійно. У випадку виявлення порушення 

академічної доброчесності, до студента можуть бути застосовані заходи академічної 

відповідальності згідно з приписами Кодексу академічної доброчесності ХНЕУ ім. Семена 

Кузнеця. 

• Під час дистанційного навчання всім учасникам освітнього процесу рекомендується  

бути присутніми на навчальних заняттях з увімкненою камерою. 

• Дресс-код: демократичний діловий (незалежно від формату занять). 

• Під час навчальних занять не слід вживати їжу та напої (крім води). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=8210). 
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