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2. Теми семінарських занять  
 

 

 

ТЕМА 2. Держава і право Стародавнього світу. 

                        

Семінарське заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1.Формування АфінськоЇ держави і права: реформи Тезея, Солона, Клісфена, 

Ефіальта та Перікла. 

2.Закони Драконта. Розвиток  системи права в Афінській державі. 

3. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. 

 1. Виникнення  держави  у Стародавньому Римі. Реформи  Сервія  Туллія. 

2. Суспільство та державний лад Римської Республіки (509-27 р.р. до н .е.) 

3. Римська держава періоду імперії. 

4..Основні етапи розвитку та джерела римського права. 

 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
поліс, тиранія, рабовласницька демократія, аристократична держава, синойкізм, 

апелла, архонт, геліея, остракізм, архагет, агора, герусія, ефорат. військова 

демократія, рекс, рабовласницька демократія, аристократична республіка, 

сенат, принципат, домінат.                     

 

 

Рекомендована література : 4/1: 2.6., 3.1., 3.5., 3.10., 3.13., 4.1., 4.3., 4.10., 5.2., 

6. 1., 6.9., 6.23., 7. 12., 7.,13., 7.19., 7.23. 

 

ТЕМА 3. Держава і право країн Європи у Середні віки.  

                                                                            

                                                                            Семінарське заняття № 2  – 2 год. 

План 

1.Становлення та розвиток феодальної суспільно-політичної системи. 

2.Державний та суспільний устрій  ранньофеодальних та сеньйоріальних 

монархій Європи. 

3.Станово-представницькі монархії Франції і Англії. Порівняльна 

характеристика.  

Рекомендована література до Теми: 5/1: 1.9., 2.6., 3.1., 3.6., 4.10;  5.4., 7. 6., 8.15.   

 

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

феод, бенефіцій, алод, васалітет, майорат, сеньйор (сюзерен), маршал,   манор, 

вергельд, конетабль, колон, ландтаг, ландсрат, парламент, ордонанс, кутюми,  

ордалії, ранньофеодальна монархія, сеньйоріальна монархія, станово-

представницька монархія. 



 

 4 

 

 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

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

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, 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. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні історико – правових документів. 

4 

Теоретичні питання, 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.  

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; 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. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 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 

 

 


