«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
Викладачка – кандидатка істричних наук, доцентка Кузьма Тетяна Миколаївна
Кількість кредитів – 3
Семестр – 2-й
Анотація до дисципліни
Курс «Історії держави і права України» повинен дати студентам знання з питань
історії розвитку державно-правових інститутів на території України з найдавніших часів і
до сьогодення, а також щодо формування права на різних етапах розвитку України.
Предметом «Історії держави і права України» є вивчення, виникнення, розвиток і зміна
типів та форм держави і права, а також державних органів і правових інститутів
українського народу та народів, що населяли територію України.
Мета та завдання дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і права України» є
формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів необхідного
базису знань про визначальні факти, явища, процеси, закономірності і тенденції державноправового розвитку України з урахуванням конкретного історичного періоду.
Завдання:
- формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти;
- ознайомлення з організацією та діяльністю органів державної влади, центрального
та місцевого управління, судочинства в історичному розрізі;
- дослідження джерел національного права, кодифікації, еволюції галузей права,
змісту найважливіших юридичних інститутів та норм (право власності, злочин,
кара та ін.);
- аналіз взаємозв‘язків державних органів та правових інститутів;
- розвинути вміння практичного застосування студентами знань та навичок на
практиці;
- навчити займати активну громадську позицію в суспільстві;
- сприяти підвищенню рівня правової культури серед населення.
Очікуванні результати вивчення курсу
Загальні компетентності:
ЗК01 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, чітко ставити завдання
і формулювати цілі;
ЗК02 навички використання інформаційних, комунікаційних та педагогічних
технологій;
ЗК03 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК06 володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні
професійного й побутового спілкування;
ЗК08 здатність діяти соціально, виявляти дружнє спілкування, креативно,
відповідально та свідомо.

Фахові компетентності:
ФК01 критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і
процесами у минулому та сучасності;
ФК03 здатність спілкуватися державною мовою, рідною мовою та однією з іноземних
мов із використанням термінів і методик, прийнятих у фаховому середовищі;
ФК04 здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних
дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні,
культурні соціальні події та явища;
ФК07 знання, вміння і навички опрацювання наукових та інформаційних джерел й
використання інформаційно-пошукових інструментів;
ФК09 уміння знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал,
роблячи обґрунтовані висновки;
ФК11 здатність до проектування і здійснення освітнього процесу з урахуванням
особливостей соціокультурного середовища й рівня розвитку особистості;
ФК15 засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.
Інтегративні кінцеві програмні результати результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна
ПРН01 знати основи теорії історичного розвитку та методології історії;
ПРН04 знати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної політико-правової
думки;
ПРН07 знати сучасні засоби комунікації та інформації;
ПРН08 використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї професійної
діяльності;
ПРН09 володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з
різними базами даних, архівними, бібліотечними та музейними фондами;
ПРН11 користуватися компютерною технікою для виявлення і обробки джерельних
даних;
ПРН12 розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення світової та вітчизняної політикоправової думки, пояснювати феномен держави, влади, політики, права;
ПРН13 вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та прияти збереженню
історико-культурних пам’яток;
ПРН15 уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;
ПРН16 уміння представляти та обговорювати отриманні результати та здійснювати
трансфер набутих знань;
ПРН17 здатність адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та
ініціювати оригінальні освітні комплексні проекти;
ПРН18 здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з
метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
ПРН19 здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Очні консультації з викладачем щопятниці, з 11.10 до 12.30 год.

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щочетверга, з 12.00 до
16.00 год.
E-mail викладача: tetiana.kuzma@rshu.edu.ua

