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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу Основна мета дисципліни «Актуальні проблеми історико-правових 
досліджень» полягає у наданні аспірантам сучасної європейської системи знань про 
актуальні проблеми історії держави і права та історії політичних і правових учень.  

Завданням навчальної дисципліни Ознайомлення аспірантів з основними 

проблемами та напрямами сучасних наукових досліджень у галузі історії держави та права та 
історії політичних і правових учень, а також вироблення студентами власної позиції, 

насамперед, у таких питаннях, як розвиток та трансформації держави і права, особливості 
праворозуміння у різні історичні періоди, оцінка структури, особливостей та ефективності 
функціонування державних і правових механізмів, тощо. 

Основне завдання курсу полягає у формуванні в аспірантів міцних знань з актуальних 
проблем історичного розвитку держави, права і юридичної думки, навичок самостійного 

аналізу джерел права та вміння використовувати набуті знання як інструментарій для 
вирішення сучасних проблем юридичної практики.  

Додатково до тих навичок, що набув студент, навчаючись у вузі, аспірант має 

досконало оволодіти методологією історико-правової науки. Зокрема, при проведенні 
наукового пошуку дослідник стикається із проблемою методологічного обґрунтування 
власного дослідження. Сучасна наукова методологія надає авторові значний перелік 

відповідного інструментарію, вирізняючи при цьому певну ієрархію, на кожному щаблі якої 
стоїть відмінний за масштабністю інструмент пізнання – від світогляду загалом до процедур 

окремих методів. Зокрема, важливим завданням для майбутніх науковців є формування 
синергетично-тоталлогічного стилю мислення у процесі відтворення об’єктивної картини 
історико-правової реальності. 

Іншим важливим завданням для аспірантів є опанування юридичної історіографії, 
зокрема, закономірностей нагромадження юридичних знань і розвитку історико-правової 

думки. Одним з її основних завдань є знаходження аргументованих відповідей на такі 
питання: коли і за яких умов зародилася правова думка, які її витоки та основні напрями 
розвитку, хто з науковців зробив помітний внесок у розвиток юридичних знань, висунув нові 

ідеї, створив нові концепції та доктрини. Які провідні наукові школи, напрями, течії 
характеризують розвиток вітчизняної юридичної думки і як вони взаємопов’язані з 

тенденціями світової юридичної історіографії? У чому полягає вплив історичної науки на 
розвиток суспільної і правової свідомості, як конкретно-історичні умови впливають на 
розвиток юридичних знань? Як змінювалась проблематика юридичних досліджень у 

залежності від того чи іншого періоду історії, як збагачувались джерельна база і методи 
досліджень.   

Курс покликаний сприяти правовому, демократичному і патріотичному вихованню 
аспірантів, зокрема виробленню у них глибокої особистої поваги до загальнолюдських 
моральних і правових цінностей, багатовікових традицій розвитку вітчизняної державності 

та сучасного конституційного статусу України як суверенної, незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави. 



При підготовці курсу використовувався вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки 
відповідних програм. У програмі відображені основні наукові здобутки сучасної історії 
держави і права та історії політичних і правових учень. 

Викладання курсу «Актуальні проблеми історико-правових досліджень» передбачає 
формування не тільки теоретичних поглядів на історію держави та права й історію 

політичних і правових учень, а й максимальне наближення існуючих наукових концепцій до 
потреб наукової діяльності аспірантів Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України в залежності від наукової спеціалізації. 

 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант  повинен  
знати:   

- місце історія держави і права та історія політичних і правових учень в системі 

наукових знань, особливості їх предметів та методів дослідження; 
- історіографію історії держави і права; 

- закономірності і особливості формування та розвитку державно-правових 
інститутів у різні історичні періоди; 

- які історичні етапи у своєму розвиткові пройшли історія держави і права 

зарубіжних країн і України та історія політичних і правових учень, як науки 
та перспективи їх розвитку; 

- історію розвитку основних напрямів наукових досліджень в галузі історії 
держави та права окремими науковими школами, які історично склались, а 
також основні концепції, теорії, доктрини, ідеї, які відіграли помітну роль у 

становлення та розвитку знань про державу і право як складні суспільні 
явища; 

- типові періодизації та проблеми періодизації історії державно-правового 
розвитку України та зарубіжних країн, а також періодизацію розвитку 
світової політичної і правової думки; 

- основні пам’ятки права та політичної і правової думки, які мали місце в 
Україні за зарубіжних країнах в різні історичні періоди;  

- суспільний лад, державний устрій, систему права України та зарубіжних 
країн у різні періоди їх існування та трансформації;  

- основні закономірності та особливості державного та суспільного ладу на 

різних етапах розвитку державності; 
- системи органів влади і управління, правоохоронних та судових органів 

України та зарубіжних країн з найдавніших державних утворень й до 
сьогодення; 

- конкретні прояви і властивості форм та способів існування права в просторі-

часі у його діалектичній єдності з іншими соціальними явищами 
(суспільством загалом, державою, політикою, релігією, економікою, 

культурою та ін.);  
- закономірності виникнення, становлення і функціонування джерел права, 

загальну характеристику основних кодифікацій права, зміст основних 

правових пам`яток. 
 

вміти:  
- віднаходити, характеризувати та систематизувати першоджерела з окремих 

тем навчальної дисципліни та конкретного наукового дослідження; 

- за допомогою різних наукових методів аналізувати правові акти, виходячи з 
особливостей та конкретних умов їх прийняття; 

- формулювати основні ідеї, принципи, уявлення, що стосуються держави, 
права, політики і законодавства в окремі історичні епохи; 



- робити порівняльний аналіз політико-правових поглядів видатних діячів, 
учених на питання (проблеми), які стосуються предмета навчальної 
дисципліни; 

- встановлювати «паралелі» між політико-правовими поглядами на державу, 
право, політику і законодавство, що панували в окремі історичні періоди 

розвиту суспільства та домінуючими теоріями (течіями, ідеями) у філософії 
та інших соціальних науках відповідних історичних епох; 

- критично оцінювати теоретико-правові погляди видатних діячів, політиків, 

учених на політико-правові категорії та поняття навчальної дисципліни; 
- об’єктивно відтворювати (реконструювати) історико-правову реальність, 

виходячи з таких її характеристик: поліваріантність трансформації та сутнісні 
особливості правових систем у конкретному просторі-часі; взаємовплив, 
наступність та новаторство у процесі трансформації конкретних національних 

правових систем; конкретні прояви і властивості форм та способів існування 
права в просторі-часі;  

- об'єктивно оцінювати форми організації та еволюцію державного й 
суспільного устрою та права конкретних держав та союзів держав на 
сучасному етапі їх розвитку, не підпадаючи під вплив жодної з ідеологій;  

- аналізувати різні концепції, погляди, дискусійні положення з найбільш 
важливих питань, які є в науках історії держави і права й історії політичних і 

правових учень, що розвиває вміння критично обмірковувати проблемні 
питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвивати 
правове мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в різноманітних 

концепція, створених представниками різних наукових шкіл та напрямів 
сучасної юриспруденції;  

- систематизувати та узагальнювати особливості і встановлювати 
закономірності еволюції державно-правового інститутів на різних етапах 
розвитку державності; 

- робити власні висновки (узагальнення) щодо питань (проблем) предмета 
конкретних наукових досліджень;  

- використовувати дані історико–юридичної науки для вирішення завдань по 
забезпеченню безпеки України; 

- орієнтуватися в основних пам’ятках права та тлумачити їх зміст;  

- використовувати історичний досвід розвитку держави і права України та 
держав світу в практичній діяльності в процесі розбудови демократичної 

правової держави в Україні. 
 

Методи навчання 

 
Методи навчання (гр. methodos – шлях пізнання, спосіб знаходження істини) – це 

впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності викладача й аспірантів, 
спрямовані на ефективне розв'язання навчальних завдань. Вони реалізуються через систему 
способів і прийомів та засобів навчальної діяльності. Прийоми навчання – це складова 

методу, конкретні дії викладача і аспіранта, спрямовані на реалізацію вимог тих чи інших 
методів. Засоби навчання  - це різноманітні навчальні обладнання, що використовуються в 

системі пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, мультимедійні засоби навчання 
тощо). Мультимедійні засоби навчання є невід'ємним компонентом практично будь-якої 
сучасної методичної системи. 

Використання мультимедіа сприяє: 
• індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня 

підготовленості, здатностей, інтересів і потреб аспірантів; 
• зміні характеру пізнавальної діяльності аспірантів у бік її більшої 

самостійності та пошукового характеру; 



• стимулюванню прагнення аспірантів до постійного самовдосконалення 
та готовності до самостійного перенавчання; 

• посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексному 

вивченню явищ і подій; 
• підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його 

постійному й динамічному відновленню; 
Можна виділити наступні особливості даної технології: 

• якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані; 

• зручне пояснення виду роботи з різними пошуковими системами; 
• легке усунення недоліків і помилок у слайдах; 

• детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми 
залежно від підготовленості аспірантів; 

• коригування темпу й обсягу навчального матеріалу; 

• значне підвищення рівня використання наочності; 
• можливість організації наукової діяльності під керуванням викладачів; 

 

 При викладенні курсу «Актуальні проблеми історико-правових досліджень» 

використовуються методи навчання за джерелами передачі і сприйняття інформації. За цією 

класифікацією виділяються методи: словесні, наочні, практичні, робота з джерелами, 

відеометод. 

 Словесні методи: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, ілюстрація. 

 Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності : репродуктивний, 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 Репродуктивний метод. Він має такі ознаки: 1) знання аспірантам пропонуються в 

готовому вигляді;  2) викладач не тільки повідомляє знання, а й пояснює їх; 3) аспіранти 

свідомо засвоюють знання, розуміють їх і запам'ятовують; 4) міцність засвоєння 

забезпечується багаторазовим повторенням набутих знань; 

 Метод проблемного викладу знань є перехідним  від виконавчої до творчої діяльності 

(викладач створює або висвітлює проблемну ситуацію і пропонує аспірантам її розв'язати).  

 Частково-пошуковий метод  включає аспірантів у пошук шляхів, прийомів і засобів 

розв'язання пізнавального завдання. 

 Дослідницький метод спрямований на включення аспірантів у самостійне розв'язання 

пізнавального завдання (без повідомлення знань). 

 

Семінарське заняття проводиться у відповідності з програмою, тематичним планом 

викладання предмета «Актуальні проблеми історико-правових досліджень»  згідно, з 

розкладами навчальних занять з тем, що вказані в робочих навчальних програмах і планах 

семінарських занять. Семінарське заняття проводиться з широким використанням 

рекомендованих джерел. 

Цей вид занять є засобом розвитку у аспірантів, культури наукового мислення, а також 

призначений для поглибленого вивчення дисципліни, оволодіння методикою наукового  

пізнання. Семінарське заняття являє собою групове заняття, яке проводиться під керівництвом 

викладача, як правило, після прочитаної лекції з відповідної теми курсу і самостійної підготовки 

аспірантів. Це форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо 

попередньо визначених тем, до котрих готують тези виступів на підставі індивідуально 

виконаних завдань (рефератів). 

Семінарське заняття - це завжди безпосереднє контактування з аспірантами, 

продуктивне педагогічне спілкування. Викладач формуючи атмосферу творчої роботи, 

орієнтує аспірантів на виступи, дискусії, співвідносячи їх із простим викладом вивчених та 



підготовлених тем, заслуховуванням рефератів. Викладач дає установку на прослуховування 

або акцентує увагу студентів на критичній оцінці та обговоренні, залежно від тематики та 

ситуації. Враховуючи все це, викладач керує дискусією та розподілом ролей. Основними 

завданнями семінарського заняття є можливість:  

- розвивати пізнавальну активність і самодіяльність, уміння творчо застосовувати 

матеріал лекцій та самостійно засвоєної літератури; 
- поглиблювати і закріплювати знання, отримані в процесі вивчення предмета; 
- сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і 

аргументувати   свої   думки,   слухати   один   одного,   продуктивно критикувати. 
Семінарські заняття виступають також засобом перевірки розвитку і закріплення 

навичок самостійної роботи, що є однією з найважливіших форм навчальної роботи 

аспірантів та сприяють вихованню ініціативи, активності, самостійності в роботі, привчають 

систематичному, планомірному засвоєнню навчального матеріалу, монографічної та іншої 

літератури, архівних та інших джерел, законодавства та підзаконних нормативних актів. 

 

Алгоритм підготовчої роботи викладача до семінару може виглядати так: 

1. Ретельно зважити зміст чергової теми семінарського заняття, її місця в загальній 

системі занять; 
2. Опрацювати необхідну літературу та інші джерела (як рекомендовану для слухачів, 

так і додаткову); 
3. Розробити план проведення семінарського заняття, що включає послідовне 

викладення в тезисній формі основних положень теми; 

4. Скласти перелік основних, додаткових і навідних питань; 

5. Підготувати ілюстративні приклади для зв'язку предмета з практикою, з життям; 
6. Підготувати наочні й допоміжні засоби; 

7. Особливо спрогнозувати все те, що, як правило,  викликає певні 

труднощі у аспірантів; 

8. Розподілити всі елементи семінарського заняття за часом. 

 

Отже, хід семінарського заняття та його структура за традиційною методикою 

викладання може визначатися наступним чином: 

1. Вступ: мотивація навчання, активізація опорних знань. 

2. Оголошення теми і мети, порядку проведення. 
3. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення 

питання, рефератів, рецензій, відповідей, доповнень до них. 
4. Підведення викладачем або сильним студентом загального підсумку заняття. 
5. Оголошення завдання, мотивація навчальної діяльності на майбутні 

заняття. 
Загальну схему проведення семінарських занять залежно від мети, яку викладач перед 

собою ставить, можна представити так:  

Заняття - вивчення нових знань: 

1. Повідомлення теми і мети заняття.  
2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Активізація базових знань.  
4. Усвідомлення та осмислення нового матеріалу, виділення головного, контроль рівня 

засвоєння. 

Заняття - поглиблення знань та їх систематизація: 

1. Повідомлення теми і мети заняття. 
2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Огляд та активізація раніше вивченого матеріалу. 
4. Вивчення зв'язку між темами та розділами раніше вивченого матеріалу. 



5. Систематизація вивчених знань. 
6. Розгляд окремих деталей та особливостей вивченого матеріалу. 
7. Ознайомлення з прийомами роботи з систематизації знань і самоконтролю рівня 

засвоєння матеріалу. 
8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття - формування самостійної діяльності: 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 
2. Видача завдань і ознайомлення з методикою роботи. 

3. Виконання роботи. 
4. Аналіз одержаних результатів. 
5. Виявлення труднощів у роботі. 

6. Аналіз та оцінка застосування вивчених методів . 
7. Пошук засобів для удосконалення самостійної роботи з матеріалом. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 
Заняття проблемне (використання знань в неадекватних обставинах): 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності і постановка завдань. 
3. Виявлення проблемної ситуації. 
4. Висування і обґрунтування гіпотез. 

5. Перевірка правильності гіпотез. 
6. Аналіз результатів рішень, перевірка правильності обраних методів. 

7. Аналіз причин допущених помилок. 
8. Індивідуалізація домашнього завдання. 
Заняття - формування вмінь і навичок: 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 
2. Мотивація навчальної діяльності. 
3. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок. 

4. Ознайомлення з методикою застосування нових знань. 
5. Первинне формування вмінь. 

6. Ознайомлення з методикою закріплення вмінь та формування навичок. 
Крім того, можуть також проводитися заняття закріплення вмінь і навичок; перевірки 

знань, умінь і навичок; комбіноване заняття, що включає в себе набуття і відпрацювання 

практичних навичок: 

- ігрових (ділова гра, розігрування ролей, ігрове проектування); 

- неігрових (аналіз конкретних ситуацій, індивідуальний  тренаж, імітаційні вправи). 
Останнім часом у методиці проведення семінарських занять застосовується багато 

різноманітного, практично використовуються різні варіанти їх проведення. Частіше всього 

це семінарські заняття із заздалегідь підготовленими доповідями. Також застосовуються 

виступи спеціальних опонентів за доповідями рецензентів, співдоповідачів. В обговоренні 

доповідей беруть участь усі студенти групи. Таким чином, викладач має можливість краще 

оцінити ступінь розвитку пізнавальних здібностей та самостійності студента-доповідача, 

наявність творчого підходу до роботи. Інші учасники отримують цікаву нову інформацію 

протягом заняття, яка стимулює їх мислення, бажання приймати участь в обговоренні, 

керівник заняття (викладач) повинен мати обов'язково додаткові питання або вміти 

підготувати їх, зорієнтувавшись і ході виступів, помічаючи найбільш проблемні та цікаві 

моменти, які ведуть до подальшої дискусії. 

Слід уникати стандартизації семінарських занять, більше урізноманітнювати їх, 

активізувати пізнавальну діяльність студентів як під час самостійної підготовки, так і на 

самих заняттях. 

Типовими помилками при проведенні семінарських занять є: 

1. Намагання викладача перетворити семінар на лекцію, демонстрацію власних знань і 



професійної компетенції при низькій активності студентів. 
2. Повне наслідування лекції, коли на семінарі відбувається буквально  дослівний переказ 
сказаного лектором. 

3. Перетворення виступу студентів на діалог “викладач – студент” на фоні інертності 
аудиторії. 

4. Відхід від зазначеної теми семінару, обговорення інших проблем. 
5. Недотримання розподілу часу, відсутність пропорції часу при розгляді питань. 

 

Методичним забезпеченням курсу є робоча програма з навчального курсу 
«Актуальні проблеми історико-правових досліджень». 

 
Опис дисципліни:  

Дисципліна «Актуальні проблеми історико-правових досліджень» належить до 
переліку дисциплін на вибір з навчання аспіранта за спеціальністю 12.00.01 Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на формування 

висококваліфікованого юриста-правознавця, здатного до розуміння проблем трансформації, 
удосконалення та реалізації сучасного права Європейського Союзу та України. Особлива 

увага приділяється аналізу еволюційного розвитку інтеграційних та деінтеграційних процесів 
в історико-правовій реальності країн та дослідження їх динаміки. «Актуальні проблеми 
історико-правових досліджень» – складова частина системи спеціалізованої підготовки 

аспірантів. Її предмет – конкретні прояви і властивості форм та способів існування права в 
просторі-часі у його діалектичній єдності з іншими соціальними явищами (суспільством 
загалом, державою, політикою, релігією, економікою, культурою та ін.); суспільний процес 

пізнання буття права, історико-правової реальності, формування системи знань про буття 
права, правову реальність, її сутність, зміст та структуру. 

Місце дисципліни «Актуальні проблеми історико-правових досліджень» в системі 
підготовки аспірантів обумовлено насамперед особливостями предметів історії держави та 
права і історії політичних і правових учень, як наук. Їх співвідношення та взаємозв’язок з 

іншими гуманітарними та правовими науками.  
Історія держави і права та історія політичних і правових учень як юридичні 

дисципліни посідають важливе місце серед навчальних курсів в  системі підготовки фахівців-
правознавців з вищою освітою. Виникнення, еволюція, значення, місце і роль в суспільному 
житті людей права, як специфічної форми і особливого типу соціальної регуляції поступово 

сформували поміж суспільних наук (соціології, філософії, політології, політичної економії, 
історії тощо) окремі юридичні дисципліни, які в системі сучасної юридичної науки і освіти 

являють собою самостійні юридичні науки загальнотеоретичного значення.  
Міждисциплінарні зв’язки навчальних дисциплін : 
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Цей курс допоможе аспірантам опанувати особливості різних аспектів 

праворозуміння, природу і призначення права і держави в суспільстві, логіку і 

закономірності взаємозв’язків і взаємодії права з іншими соціальними явищами та 
інститутами. 

Варто відзначити й єдину гуманістичну спрямованість сучасних історії держави і 
права та історії політичних і правових учень, зокрема, акцент на правах і свободах людини і 
громадянина, створенні ефективних інструментів їх реалізації та захисту. Процес вивчення і 

дослідження історії розвитку інститутів публічної влади й управління, систем правосуддя, 
місцевого самоврядування, якщо при цьому не доводиться та не усвідомлюється 

людиноцентристська сутність державного управління та правового регулювання є 
безперспективним та позбавленим сенсу. Тому вивчення цих дисциплін, як правило, 
здійснюється одночасно та має дуже важливе значення у процесі формування наукових 

уявлень аспірантів різних правових спеціальностей. 
Інші галузеві дисципліни (цивільне, фінансове, трудове, аграрне, земельне, екологічне 

право) в межах своїх предметів досліджують багато проблемних питань, пов’язаних із 
історією розвитку окремих правових інститутів та їх закріпленні у законодавстві. Тому 
вивчення цих правових дисциплін також здійснюється одночасно з вивченням історії права 

та правової думки. Адекватне розуміння основних структурних елементів предметного поля 
історії права та правової думки, таких як історія становлення і розвитку окремих принципів, 

галузей та інститутів матеріального та процесуального права; історія формування та 
трансформації національної правової системи, як конкретної картини буття права; історія 
взаємовпливу (соціальних зв‘язків) права як соціального явища й інших соціальних явищ як 

чинників трансформації суспільства; юридичне джерелознавство; юридична біографістика, 
дозволить більш чітко орієнтуватися у базових категоріях сучасної юридичної науки, 

правильно оперувати ними у процесі науково-дослідної роботи не тільки аспірантів, які 
безпосередньо досліджують історико-правові проблеми, а й проходять наукову підготовку за 
іншими напрямами у рамках інших наукових спеціальностей. 

Варто зазначити, що попри переважною мірою проблемний характер курсу, його 
спрямованість на вивчення найбільш актуальних проблем історико-правової науки повинна 

орієнтуватися на практику удосконалення державно-правових інститутів України, 
враховувати зарубіжний і вітчизняний досвід державно-правового розвитку. Разом з цим 
практичне використання надбань історико-правової науки повинно здійснюватися на суто 

науковій основі, з використанням глибоких галузевих наукових розробок по відповідній 
проблематиці. 

Усе це має важливе значення в навчальному процесі, в орієнтації аспірантів на 
отримання теоретичних знань, з одного боку, та ознайомленням їх з організацією практичної 
та законотворчої роботи – з іншого. В цьому запорука успішного використання розмаїтого 

матеріалу з курсу історії держави і права та історії політичних і правових учень для 
підготовки молодих науковців з широким діапазоном знань з актуальних проблем сучасного 

правознавства та державознавства. Рішенню цих проблем повинна сприяти чітка, науково 
обґрунтована система даного навчального курсу. 

Дисципліна вивчається у 3 семестрі ІІ курсу навчання аспірантів. Кількість кредитів 

ЄКТС – 1. Загальний обсяг годин з дисципліни – 30, лекцій – 12, практичних – 8, самостійна 
робота аспірантів – 10 годин. Форма підсумкового контролю – залік.  
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Критерії оцінювання аспірантів:  
 

 Оцінювання знань аспірантів з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

історико-правових досліджень» здійснюється на основі результатів поточної успішності. 
Об’єктом оцінювання знань аспірантів є програмний матеріал дисципліни, 

засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю та на заліку.  
На заліку оцінюванню підлягають: володіння ключовими теоретичними знаннями 

про об’єкт дисципліни; здатність творчо мислити та синтезувати знання; уміння 

використовувати знання для розв’язання практичних завдань. 
Під час виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних) заняттях 

оцінюванню підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях, виступах, 
колоквіумах, активність в обговоренні питань, винесених на семінарські заняття, участь у 
дискусіях. 

Під час контролю виконання завдань для самостійної  та індивідуальної роботи 
оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми або окремих питань; підготовка 

рефератів, есе, конспектів навчальних та наукових текстів, архівних матеріалів, переклад 
іноземних текстів тощо. 

Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають 

теоретичні завдання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного 
завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитись у 

формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань.  
З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми історико-правових досліджень» 

передбачено дві модульні контрольні роботи. Терміни та зміст контрольних завдань 

доводяться викладачем до відома аспірантів завчасно. 



 


