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Обсяг дисципліни (години) 
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Денна форма: лекції (24 год.), практичні ( 20 год.), самостійна 

робота (46 год.) 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні 

дотримуватись принципів академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати 

всі лекції і семінарські заняття курсу.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої 

освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 

доповіді до тем семінарських занять, визначених робочою 

програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; 

обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Предметом історії правових і політичних учень є сукупність ідей, 

доктрин, теорій (які дають цілісне уявлення про суть і форми 

влади, політики, права, держави), закономірності їх виникнення, 

розвитку та функціонування, їх місце і роль у житті суспільства та 

людини. 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни –  здобуття студентами знань про 

зародження та розвиток з історії виникнення і розвитку політико-

правових доктрин в різних країнах світу, вивчення основних 

політико-правових ідей, концепцій доктрин, що стали основою 

для формування теоретичних знань про державу та право. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Виявляє розуміння історико-політичних аспектів становлення й 

розвитку системи права, механізмів правового регулювання у 

різних галузей права, особливостей правового регулювання їх 

використання. 

Демонструє знання основних положень теорії 

конституціоналізму, основних доктринальних положень різних 

галузей права, особливостей правового регулювання їх 

використання. 
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