
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ 

 

 

Кафедра цивільного права та процесу 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

                    О.В. Ведмідський 
 

_______________ 2016 р. 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХЗАНЯТЬ 

 
з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 

спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН, 

що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Земельне право» для 

здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН, 

спеціальності 6.030402 Правоохоронна діяльність / Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 4 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Коваленко А.В. – начальник кафедри цивільного права та процесу, 

кандидат юридичних наук; 

Межевська Л.В. – старший викладач кафедри цивільного права та 

процесу. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільного права та процесу, 

протокол від 08.08.2016., № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри цивільного права та процесу 

 

                                                          _______________________ А.В. Коваленко 
  

«_____»___________________ 20___ року  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДДУВС, 2016 рік 

© Коваленко А.В., Межевська Л.В., 2016 рік 



 

 

3 

 

 

1. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. Предмет, принципи і система земельного права 

Семінарське заняття  – 2 години 

 

План 

1. Поняття та предмет земельного права.  

2. Методи правового регулювання в земельному праві.  

3. Принципи земельного права України.  

4. Система земельного права України. 

      5. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: галузь 

права, земельне право, предмет земельного права, землі України, земельна 

ділянка, суб’єкт земельного права, методи правового регулювання земельних 

відносин, принципи земельного права, система земельного права 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.21, 1.35 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, основні поняття,терміни та категорії з дисципліни 
«Земельне право», винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність здобувачів вищої освіти. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. Питання, винесені на 
самостійне опрацювання вивченні, обгрунтовані, наведенні приклади, 
здобувач самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на 
конкретні норми законодавства, вільно визначає правильне рішення при 
вирішенні завдання. 
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Теоретичні питання завдань, винесені на розгляд ,засвоєні у повному 
обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; 
всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 
обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність та активність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 
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Теоретичні питання з дисципліни «Земельне право», винесені на розгляд, у 
цілому засвоєні та вивченні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, 
деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення та вивчення. 
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Курсант, студент, слухач здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не 
знає більшої частини теоретичних питань програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 
 

 


