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Опис навчальної дисципліни
Створення своєрідного підґрунтя для подальшого опанування галузевих юридичних
дисциплін, формування патріотичної громадської позиції сучасного юриста.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 34 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота
86 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен.
Наявність широких знань з теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних
країн.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність до навчання з деяким ступенем Використовувати різноманітні інформаційні джерела для
автономії (ЗК-3).
повного та всебічного встановлення певних обставин (ПРН
7).
Здатність до абстрактного й аналітичного, Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних
критичного мислення; здатність генерувати нові джерел (ПРН 3).
ідеї (ЗК-7).
Здатність застосовувати знання на практиці у Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці
стандартних
та
окремих
нестандартних заздалегідь невідомих умов та обставин (ПРН 1).
ситуаціях (ЗК-8).
Здатність знаходити творчі рішення або Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких
відповіді на чітко визначені та абстрактні потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих

№
з/п

5.
6.

7.

8.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
проблеми
на
основі
ідентифікації
та рекомендацій (ПРН 8).
застосування даних (ЗК-10).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знання і розуміння ретроспективи формування Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів
та процедур національного права (ПРН 11).
правових та державних інститутів (ФК 2);
Здатність аналізувати правові проблеми та Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
формувати
правові
позиції,
здійснювати аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення
публічні виступи, брати участь у дискусіях з шляхів її розв'язання (ПРН 2).
правових питань (ФК 10);
навички
самостійного
опанування
Навички самостійної роботи над різноманітними Застосовувати
різноманітного історико-правового матеріалу (ПРН 18).
історико-правовими текстами, документальним
матеріалом, наочністю (ФК 13).
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі
Здатність до аналізу актів законодавства та
аналізу відомої проблеми. Оцінювати недоліки і переваги
судової практики, практики діяльності
аргументів (ПРН 4).
інститутів публічної влади (ФК-14).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль І. Вступ до історії держави і права України. Держава і право на території України від появи перших держав до
середини XІV ст.
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 1. Вступ до історії
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
держави і права України
теоретичних питань; тестування;
Ознайомитися зі вступною частиною
виконання навчальних завдань; завдання
наукової праці Наталії Яковенко і вкажазати
самостійної роботи
кого і чому вона називає «батьками
української історіографії».
Розробити структурно-логічну схему
«Взаємозв’язок історії держави і права
України з іншими суспільними науками».
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 2. Перші державні
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
утворення та право на
теоретичних питань; тестування;
Опрацювати ольвійські декрети і вирішити
території України (від
виконання навчальних завдань; доповіді з
ситуаційне завдання:
появи перших держав до
рефератами та їх обговорення; завдання
В Ольвії на агорі під час укладення договору
VІІ ст. н. е.)
самостійної роботи
купівлі-продажу виник конфлікт між

Тема 3. Державний та
суспільний устрій Київської
Русі (України-Русі) (VIІ ст.
– середина ХІІІ ст.)

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 4. Джерела права та
система права Київської
Русі (України-Русі) (IX ст. –
середина ХІІІ ст.)

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

купцями місцевим і з Істрії. Істрієць
звернувся до ольвійської колегії архонтів з
проханням визнати договір недійсним на тій
підставі, що ольвійський купець його
обдурив. За його словами, останній
напередодні укладення угоди показав якісні
зразки, але після її підписання поставив
істрійцю неякісний товар. Вирішіть справу.
Опрацювати працю Геродота «Історія» (том
4) і заповнити таблицю «Основні версії
походження скіфів за «Історією» Геродота».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити таблицю «Теорії походження
Київської Русі»..
Скласти схему організації влади і управління
в Київській Русі.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Опрацювати тексти «Руської Правди» і
вирішити ситуаційне завдання: Під час
святкового застілля дружинник Ждан вдарив
свого сусіда по столу - смерда. Той дав
здачу, внаслідок чого дружинник помер.
Яке покарання чекає смерда? Чи можуть
родичі убитого (якщо так, то які) мститися за

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
нього.
Заповнити таблицю «Види злочинів та
покарань за Короткою та Поширеною
редакцією ’’Руської Правди’’».
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 5. ГалицькоВідвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
Волинська держава і право
теоретичних питань; тестування;
Здійснити порівняльний аналіз статусу та
(ХІ ст. – середина ХІV ст.)
виконання навчальних завдань; доповіді з
повноважень галицько-волинського князя та
рефератами та їх обговорення; завдання
великого київського князя; боярської ради;
самостійної роботи
функцій церкви.
Заповнити порівняльну таблицю «Державноправовий устрій Київської Русі та ГалицькоВолинського князівства ІХ – ХІV ст.».
Модуль ІІ. Держава і право на території України з другої половини XІV ст. до 1917 р.
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 6. Джерела і система
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
права, правовий статус
теоретичних питань; тестування;
Скласти
хронологічну таблицю «Історичні віхи
українських земель у складі виконання навчальних завдань; доповіді з
Опрацювати
тексти Литовських статутів,
іноземних держав
рефератами та їх обговорення; завдання
знайти поняття злочину та системи покарань
самостійної роботи
за вчинення різних видів злочинів та наведіть
Назва теми

Види робіт

Тема 7. Запорозька Січ, її
військово-адміністративний
устрій та право

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 8. Українська держава
і право в роки національновизвольної війни
українського народу

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Тема 9. Українська
державність і право за часів
«руїни» та відновлення
автономії Війська
Запорозького (друга
половина 1660-х рр. –
середина ХVІІІ ст.)

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 10. Державність і
право в українських землях
у складі Російської імперії
(друга половина ХVІІІ ст. –
початок ХХ ст.)

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

приклади.
Опрацювати тексти Литовських статутів,
Судебника князя Казимира,
вирішити ситуаційне завдання: Селянин
наприкінці лютого 1468 року знайшов у лісі
вівцю, що заблукала й привів її до себе у
двір і почав вважати її своєю власністю.
Сусіда повідомив про його дії в канцелярію
князя. Вирішіть справу.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Розкрити зміст публічного січового права та
основні публічно-правові процедури.
Проаналізувати додані до теми матеріали за
Д. І. Яворницьким, що містять відомості про
покарання та кари в Запорізькій Січі.
Назвати характерні риси січового
процесуального права.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Ознайомитися з універсалом Б.
Хмельницького про підтвердження прав
Густинського монастиря на володіння від 15
(25) травня 1655 р.
Заповнити таблицю «Положення та значення
договірних угод часів національновизвольної війни українського народу».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
На підставі тексту документа «Пакти й
Конституції законів та вольностей Війська
Запорозького» розкрити процес
формування, зміст прав і обов’язків
гетьманського уряду.
Заповнити таблицю «Порівняльна
характеристика діяльності українських
гетьманів та органи самодержавного
управління в Гетьманщині 1654-1764 рр.».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити таблицю «Джерела права в
українських землях в умовах
колонізаторської політики російського
царизму (1750 р. – перша половина ХІХ

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
ст.)».
Заповнити таблицю «Реформи в українських
землях у складі Російської імперії (друга
половина ХІХ ст.)».
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 11. ДержавноВідвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
правовий устрій в
теоретичних питань; тестування;
Скласти схему «Система судоустрою
західноукраїнських землях
виконання навчальних завдань; доповіді з
австрійської юрисдикції в
у складі Австрійської та
рефератами та їх обговорення; завдання
західноукраїнських землях першої половини
Австро-Угорської монархій самостійної роботи
ХІХ ст. та другої половини ХІХ ст.».
(кінець ХVІІІ ст. – початок
Скласти схему місцевого управління з
ХХ ст.)
урахуванням змін у політичному ладі й
адміністративно- територіальному поділі
західноукраїнських земель у складі
Австрійської (наприкінці ХVІІІ – у першій
половині ХІХ ст.) та Австро-Угорської
монархій (у другій половині ХІХ – початку
ХХ ст.).
Модуль ІІІ. Держава і право на території України від 1917 р. – до сьогодення
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 12. Відродження
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
української національної
теоретичних питань; тестування;
Ознайомитись із текстом Конституції
державності в період 1917 – виконання навчальних завдань; доповіді з
Української Народної Республіки (Статут
1920-х рр.
рефератами та їх обговорення; завдання
про державний устрій, права і вільності УНР)
самостійної роботи
від 29 квітня 1918 р. і виписати права
громадян України.
На підставі вивчення Закону про
громадянство Української держави від 2
липня 1918 року виписати, яке визначення
вкладалося в поняття «громадянин
Української держави»; які права надавалися
громадянам Української держави; як
набувалося громадянство Української
держави; чи допускалося подвійне
громадянство.
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 13. Виникнення і
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
діяльність
теоретичних питань; тестування;
Скласти
схему «Державний апарат
Західноукраїнської
виконання навчальних завдань; доповіді з
Західноукраїнської Народної Республіки».
Народної Республіки (1918
рефератами та їх обговорення; завдання
Розкрити правовий статус та описати
– 1920-ті рр.)
самостійної роботи
історичні етапи формування Української
Галицької Армії (УГА).
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 14. Державність і
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
право на території України
теоретичних питань; тестування;
Скласти схему «Місцеві органи радянської
під владою більшовицьких
виконання навчальних завдань; доповіді з
влади 1917 - 1920 рр. в Україні».
Рад (1917 – 1920-ті рр.).
рефератами та їх обговорення; завдання
Заповнити таблицю «Органи державної
Становлення радянської
самостійної роботи
влади в УСРР згідно з Конституцією УСРР
державності і права
1919 р.».
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 15. Початок панування Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
радянської державності і
теоретичних питань; тестування;
Скласти порівняльну схему органів
права на території України
виконання навчальних завдань; доповіді з
державної влади та управління в радянській
(1921 р. – початок 1929 р.).
рефератами та їх обговорення; завдання
Україні до утворення СРСР та в період 1922Українські землі в складі
самостійної роботи
1935 років.
Союзу Радянських
Розкрити зміни, що торкнулися земельного і
соціалістичних Республік
трудового права у зв’язку з запровадженням
НЕПу в УСРР.
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 16. Держава і право
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
УРСР в період тоталітарно- теоретичних питань; тестування; завдання
На підставі вивчення правових першоджерел
репресивного режиму
самостійної роботи; поточна модульна
Назва теми

Види робіт

Назва теми
(1929-1939 рр.)

Тема 17. Політико-правовий
статус західноукраїнських
земель (Галичина, Північна
Буковина, Бессарабія та
Закарпаття) у 1921-1939 рр.

Тема 18. Держава і право
УРСР в роки Другої
світової війни (19391945 рр.)

Тема 19. Держава і право
УРСР у повоєнні роки та в
період «десталінізації»
(1945 – перша половина
1960-х рр.)
Тема 20. Розвиток правової
та судової систем УРСР у
період «застою» (середина
1960-х – середина 1980-х
рр.)

Тема 21. Держава і право
УРСР в період
«перебудови» (19851991 рр.). Розпад СРСР

Тема 22. Розбудова
незалежної України та
становлення національного
права

Види робіт
робота

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи
Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи
Інформаційні джерела
Конституція України

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
(Конституції УСРР / УРСР 1919 р., 1929 р.,
1937 р.), скласти та заповнити порівняльну
таблицю.
Порівняти правову систему 20-х і 30-х років.
У чому ви вбачаєте спільні риси та
відмінності?
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Розробити порівняльну таблицю правового
статусу західноукраїнських земель у
міжвоєнний період у складі Польщі, Румунії
та Чехословаччини.
Заповнити таблицю «Боротьба політичних
партій у Західній Україні за українську
державність: програмні положення, статути,
мета, результат».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Розробити структурно-логічну схему
«Організаційна структура ОУН-УПА».
Ознайомитися з документом «Роз᾽яснення
ОУН про суспільно-політичний устрій
УРСР» (липень 1944 р.) і виписати у
конспект аргументи про злодіяння
радянської влади в Україні; як трактується
Радянська Україна; за що бореться
український народ.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Розробити схему «Місцеві органи державної
влади і управління (1945 – перша половина
1960-х рр.)».
Заповнити таблицю «Нормативно-правові
акти, спрямовані на розгортання репресій в
УРСР».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Надати правову оцінку конституційній
реформі 1977 - 1978 рр.
Заповнити таблицю «Дисидентський рух в
Україні в 60 – 80-х рр. ХХ ст.».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему органів державної влади і
управління УРСР в період «перебудови»,
вкажіть їх функції.
Зробити аналіз судової системи та
правоохоронних органів УРСР в період
«перебудови».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Складіть порівняльну таблицю «Державноправові наслідки Помаранчевої революції та
Революції гідності».
Складіть схему «Органи влади АРК».
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни





Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування




заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Назва модуля, теми
Вид навчальної роботи
Бали
Модуль І. Вступ до історії держави і права України. Держава і право на території України від появи перших
держав до середини XІV ст.
Розділ 1. Вступ до історії держави і права України. Ґенеза держави і права на території України: найдавніші часи
Тема 1. Вступ до історії держави і права
1. Відвідування лекції
України.
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 2. Перші державні утворення та
1. Відвідування лекції
право на території України (від появи
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
2
перших держав до VІІ ст. н. е.).
1
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 2. Ґенеза держави і права на території України: княжа доба
Тема 3. Державний та суспільний устрій
1. Відвідування лекції
Київської Русі (України-Русі) (VIІ ст. –
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
середина ХІІІ ст.).
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 4. Джерела права та система права
1. Відвідування лекції
Київської Русі (України-Русі) (IX ст. –
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
середина ХІІІ ст.).
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 5. Галицько-Волинська держава і
1. Відвідування лекції
право (ХІ ст. – середина ХІV ст.).
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Поточна модульна робота І
Модуль ІІ. Держава і право на території України з другої половини XІV ст. до 1917 р.
Розділ 3. Ґенеза держави і права на території України: польсько-литовська доба; боротьба окремих
українських земель за самостійність (друга половина XІV ст. – середина ХVІІ ст.).
Тема 6. Джерела і система права,
1. Відвідування лекції
правовий статус українських земель у
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
складі іноземних держав.
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 4. Ґенеза держави і права на території України: Запорозька Січ та Гетьманщина
Тема 7. Запорозька Січ, її військово1. Відвідування лекції
адміністративний устрій та право.
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 8. Українська держава і право в
1. Відвідування лекції
роки національно-визвольної війни
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
українського народу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
(1648 р. – перша половина 1660-х рр.).
Разом:
Тема 9. Українська державність і право
1. Відвідування лекції
за часів «руїни» та відновлення
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
автономії Війська Запорозького (друга
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
половина 1660-х рр. – середина ХVІІІ
Разом:
ст.).
Розділ 5. Ґенеза держави і права на території України: доба імперіалізму
Тема 10. Державність і право в
1. Відвідування лекції
українських землях у складі Російської
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
імперії (друга половина ХVІІІ ст. –
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
початок ХХ ст.).
Разом:
1.
Відвідування
лекції
Тема 11. Державно-правовий устрій на
західноукраїнських землях у складі
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті

3
2
1
3
3

2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2

Назва модуля, теми
Австрійської та Австро-Угорської
монархій (кінець ХVІІІ – початок ХХ
ст.).
Поточна модульна робота ІІ

Вид навчальної роботи
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

Бали
1
3
5

Модуль ІІІ. Держава і право на території України від 1917 р. – до сьогодення
Розділ 6. Ґенеза держави і права на території України: українська національно-демократична революція (1917 р. –
1920-ті рр.)
1. Відвідування лекції
Тема 12. Відродження української
національної державності в період 1917
– 1920-х рр.

Тема 13. Виникнення і діяльність
Західноукраїнської Народної Республіки
(1918 – 1920-ті рр.).

2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції

4
2
6
-

2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 7. Ґенеза держави і права на території України: радянська доба; боротьба західноукраїнських земель за
державність
1.
Відвідування
лекції
Тема 14. Державність і право на
території України під владою
2
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
більшовицьких Рад (1917 – 1920-ті рр.).
1
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Становлення радянської державності і
3
права.
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 15. Початок панування радянської
державності і права на території
2
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
України (1921 р. – початок 1929 р.).
1
3.
Виконання
завдань,
передбачених
планом
самостійної
роботи
Українські землі в складі Союзу
3
Радянських соціалістичних Республік.
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 16. Держава і право УРСР в період
2
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
тоталітарно-репресивного режиму
1
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
(1929-1939 рр.).
3
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 17. Політико-правовий статус
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
західноукраїнських земель (Галичина,
Північна Буковина, Бессарабія та
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Закарпаття) у 1921-1939 рр.
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 18. Держава і право УРСР в роки
Другої світової війни (1939-1945 рр.).

2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті

-

3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи

-

Разом:
Тема 19. Держава і право УРСР у
повоєнні роки та в період
«десталінізації» (1945 – перша половина
1960-х рр.).
Тема 20. Розвиток правової та судової
систем УРСР у період «застою»
(середина 1960-х – середина 1980-х рр.).

1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

-

1. Відвідування лекції

2
1
3
-

2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті

2

3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи

1

3
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 21. Держава і право УРСР в період
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
2
«перебудови» (1985-1991 рр.). Розпад
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
1
СРСР.
3
Разом:
Розділ 8. Розбудова Української держави та становлення національного права на межі століть: проблеми та
перспективи
Тема 22. Розбудова незалежної України
1. Відвідування лекції

Назва модуля, теми
та становлення національного права.

Вид навчальної роботи
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

Поточна модульна робота ІІІ
Підсумковий контроль (екзамен)
Разом за семестр

Бали
7
40
100

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і
права України»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної
складності
4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри

Бали
10-30
10-30
1-15
0-5
5-20
5-20
5-15
5-15
20
10-20
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

