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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА  1. Предмет і метод теорії держави та права 

 

Опрацювати такі питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та структура юридичної науки. 

2. Місце і роль теорії держави і права у підготовці кваліфікованого юриста. 

3. Теорія держави та права як навчальна дисципліна. 

 

Рекомендована література: .1.1.-1.2.; 1.7.-1.12.; 1.26.; 2.2.-2.5.; 2.13.; 

3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  2. Походження держави і права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Основні риси первісного суспільства. 

2. Форми виникнення держави та права у різних народів. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.24.; 2.9.; 2.17.;, 2.38.; 2.42.; 

3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  3. Поняття та сутність держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні. 

2. Завдання та функції сучасної української держави. 

3. Держава і громадянське суспільство. 

Рекомендована література: 1.1.-1.2.; 1.7.-1.12.; 2.37.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  4.  Держава в політичній системі суспільства 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення державної і політичної влади. 

2. Місце і роль політичних партій в політичній системі України. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.20.; 2.37.; 3.1.-3.8. 



 

ТЕМА  5. Типологія держав та форма держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення типа та форми держави. 

2. Форма української держави. 

3. Фактори, що впливають на форму держави. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.7.-1.12.; 1.14.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  6. Права людини та соціально-правовий механізм 

їх забезпечення  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Взаємодія норм міжнародного і національного права в регулюванні 

діяльності органів держави в галузі прав людини. 

2. Форми та методи діяльності правоохоронних органів по забезпеченню 

прав людини і громадянина. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.3.; 1.7.-1.12.; 1.31.; 1.33.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  7. Механізм держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Характеристика представницьких органів державної влади України. 

2. Виконавчі органи державної влади України: їх функції та структура. 

3. Судові органи України: їх співвідношення з представницькими та 

виконавчими органами сучасної держави. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.7.-1.12.; 2.2.; 2.37.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  8.  Основні концепції держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення народу, держави, права в різних концепціях держави. 

2. Правовий статус особи, народу, держави. 

 



Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.20.; 2.33.; 2.6.;3.1.-3.8.. 

 

ТЕМА  9. Поняття та сутність права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення права та закону. 

2. Суб’єктивне і об’єктивне право. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.25.; 1.28.: 1.29.; 1.32.; 2.15.-

2.18.; 2.31.; 2.35.; 2.38.; 2.40.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  10.  Норми права в системі регулювання 

суспільних відносин 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Норми-ритуали: поняття, характеристика, їх значення в суспільному житті.  

2. Техніко-юридичні норми. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.32.; 2.35.; 2.38.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  11. Норми права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та шляхи підвищення ефективності норм права. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.32.; 2.35.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  12. Правоутворення та форми (джерела) права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 

Конституції України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 

р. № 6-рп/2000. 

2. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 

Конституції України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 

р. № 6-рп/2000. 

 



Рекомендована література: 1.1.; 1.4.; 1.6.-1.12.; 2.18.; 2.24.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  13. Правові відносини 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Фактори, що впливають на зміст та обсяг дієздатності. 

2. Загальні та конкретні правовідносини. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.19.; 2.22.- 2.23.; 2.25.-2.26.; 

2.28.-2.29.; 2.39.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  14. Юридичні факти 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Взаємозв’язок юридичних фактів і норм права. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.27.; 2.30.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  15. Система права і система законодавства 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1.Коротка характеристика галузей національного права України. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.5.; 1.7.-1.13.; 1.22.; 1.27.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  16. Реалізація норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Процес реалізації норм права. 

2. Поняття, види та причини помилок в діяльності правозастосовних органів. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.7.-2.8.; 3.1.-3.8. 

 

 

 

 

 



ТЕМА  17.  Тлумачення норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Об’єкт і предмет тлумачення норм права. 

2. Правороз’яснювальний процес та його стадії. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.5.-1.12.; 1.16.; 2.36.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  18.  Правова  поведінка 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Соціальна природа та причини правопорушень в сучасному 

суспільстві. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  19 . Юридична відповідальність 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Позитивна юридична відповідальність і її значення для правової поведінки 

особи. 

2. Юридична відповідальність і державний примус. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  20. Законність, правопорядок і дисципліна 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та види дисципліни. 

2. Законність та доцільність. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.21.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  21. Правова свідомість та правова культура 

 



Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Особливості формування правової свідомості майбутнього працівника 

Національної поліції. 

2. Громадська думка і право. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.30.; 2.10.-2.13.;1.21.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  22. Правове регулювання і його механізм 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Особливості механізму правового регулювання у сфері діяльності 

правоохоронних органів. 

2. Правовий вплив та правове регулювання. 

3. Стимули та обмеження правового впливу. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.1.; 2.8.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  23. Правові системи світу 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Порівняльне правознавство як метод дослідження. 

2. Правова система України, її загальнотеоретична характеристика та 

перспективи розвитку. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.17.; 1.19.; 1.23.; 1.34.; 3.1.-3.8. 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА  1. Предмет і метод теорії держави та права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Теорія держави та права в системі суспільних наук. 

2. Основні напрямки та перспективи розвитку юридичної науки 

(правознавства) в Україні. 

3. Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми «Система методів ТДП» та «Функції ТДП» 

(накресліть в зошиті). 

 



ТЕМА  2. Походження держави та права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Характеристика теорії походження держави (на вибір здобувача вищої 

освіти). 

2. Особливості виникнення Афінської, Римської держав, та держави у 

германських  племен.  

3. Вправа 

1. Складіть порівняльні таблиці для відповіді на питання № 4 планів 

семінарського заняття (накресліть в зошиті). 

 

ТЕМА  3. Поняття та сутність держави 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Соціальна цінність держави. 

2. Поняття та види суверенітету. 

3. Державна політика. Прояв функцій держави в державній політиці. 

4. Основні концепції держави (легістська, соціологічна, деспотична, 

ліберальна, „держава – соціальний арбітр”). 

3. Вправа 

1. Складіть розгорнуту схему „Функції держави”  (накресліть в зошиті) 

 

  

ТЕМА  4.  Держава в політичній системі суспільства 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Співвідношення державної і політичної влада. 

2. Легальність та легітимність державної влади. 

3. Правові форми взаємодії держави і об’єднань громадян в сучасній Україні. 

3. Вправа 
1. Опрацювати в зошиті основні положення Закону України „Про об’єднання 

громадян” від 10.06.1992 і Закону України „Про політичні партії” від 

05.04.2001. 

 

ТЕМА  5. Типологія держав та форма держави 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Позитивні риси та недоліки формаційного (або цивілізаційного) підходу до 

типології держав (на вибір здобувача вищої освіти). 

2. Перехідний тип держави. 

3. Вправа 
1. Складіть розгорнуту схему „Форма держави”  (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  6. Права людини та соціально-правовий механізм їх забезпечення  



1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина – головний обов’язок 

Української держави. 

2. Механізм захисту прав і свобод людини за Європейською конвенцією про 

захист прав людини та основних свобод. 

3. Роль Національної поліції у забезпеченні прав і свобод людини в Україні. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Види прав людини” (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  7.  Механізм держави 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Поняття та види державних організацій. 

2. Принцип розподілу влад і система державних органів в Україні. 

3. Принципи організації та діяльності державного апарату в Україні. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Структура механізму держави” (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  8.  Основні сучасні концепції держави 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 
1. Причини різноманітності сучасних концепцій держави. 

2. Витоки ідеї фашистської держави. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Принципи правової держави ” (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  9. Поняття та сутність права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Співвідношення легістського та юридичного (лібертатного) типів 

праворозуміння. 

2. Поняття права в романо-германській та англо-саксонській правовій сім’ї. 

3. Характеристика одного з підходів до праворозуміння (на вибір здобувач 

вищої освіти). 

4. Правова аксіологія. Цінність права та правові цінності. 

5. Принципи суб’єктивного та об’єктивного права. 

6. Принципи матеріального і процесуального права. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми „Принципи права ” та  „Функції права ” (накресліть в 

зошиті). 

 



 

ТЕМА  10.  норми права в системі регулювання суспільних відносин 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Місце норм права в системі нормативного регулювання суспільних 

відносин. 

2. Норми-звичаї та релігійні норми в житті українського суспільства. 

3. Вправа 
1. Складіть схему “Відмінність норм права від інших соціальних норм”. 

 

 

ТЕМА  11. Норми права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Особливості норм права, що регулюють діяльність правоохоронних 

органів. 

2. Особливості норм права, що регулюють діяльність Національної поліції. 

3. Структура норм матеріального та процесуального права. 

4. Характеристика підходів до структури юридичної норми.  

3. Вправа 

1. Навести приклади структурних елементів правових норм з 

нормативно-правових актів (Конституції України, Кримінального кодексу 

України, Цивільного кодексу України тощо). (Проаналізувати в зошиті не 

менше 3 статей). 

2. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 152 

Конституції України за складом. 

3. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 111 

Конституції України за ступенем визначеності. 

4. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 179 

КУпАП за складом. 

5. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 93 

Конституції України за ступенем визначеності. 

6. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 365 КК 

України за складом. 

7. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 364 КК 

України за ступенем визначеності.  

8. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч.1 ст. 231 ЦК 

України за призначенням. 

9. Визначте різновид санкцій норм права, закріплених у ст. 135 КУпАП 

за спрямованістю. 

 

 

ТЕМА  12. Правоутворення та форми (джерела) права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  



1. Правоутворення в різних концепціях права. 

2. Відомча правотворчість. 

3. Законодавча техніка. 

4. Дія міжнародних договорів на території України. 

5. Значення звичаєвого права для юридичної практики. 

6. Значення судового та адміністративного прецеденту для практики 

діяльності судових та правоохоронних органів України.  

3. Вправа 
1. Складіть схему „Стадії законодавчого процесу в Україні” (накресліть в 

зошиті). 

 

 

ТЕМА  13. Правові відносини  

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Особливості правовідносин за участю правоохоронних органів. 

2. Фактичний, юридичний та вольовий зміст правових відносин. 

3. Особливості юридичної особи як суб’єкта правовідносин. 

4. Держава як суб’єкт правовідносин. 

3. Вправа 

1. Вкажіть види  юридичних осіб згідно із законодавством України. 

 

 

ТЕМА  14.  Юридичні факти 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Проблеми класифікації юридичних фактів 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Види юридичних фактів ” (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  15. Система права і система законодавства 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Галузі національного права України. 

2. Співвідношення системи права і правової системи. 

3. Фактори формування та розвитку системи законодавства. 

3. Вправа 
1. Складіть таблицю „Співвідношення системи права і системи 

законодавства” (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  16. Реалізація норм права  

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  



1. Правове регулювання у співвідношенні з реалізацією норм права. 

2. Механізм реалізації норм права. 

3. Підстави застосування норм права. 

4. Співвідношення акту застосування норм права з нормативно-правовим 

актом. 

5. Проблеми реалізації норм права при прогалинах у праві. 

3. Вправа 

1. Складіть таблицю „Відмінність актів застосування норм права від 

нормативно-правових актів.” 

 

 

ТЕМА  17.  Тлумачення норм права 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правила граматичного та логічного способів тлумачення норм права. 

2. Правила історичного та системного способів тлумачення норм права. 

3. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та їх значення для 

юридичної практики. 

4. Досвід зарубіжних країн у тлумаченні норм права. 

3. Вправа 

1. З’ясувати зміст норм права, закріплених в ст.ст. 185, 251, 186 КК України 

використовуючи різні способи тлумачення. 

2. Складіть схеми „Види тлумачення норм права” (накресліть в зошиті). 

 

ТЕМА  18. Правова поведінка 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Механізм здійснення правової поведінки. 

2. Правомірна поведінка співробітників правоохоронних органів. 

3. Фактори, що впливають на деліктоздатність фізичних та юридичних осіб. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Склад правопорушення” (накресліть в зошиті). 

2. Визначте різновид правової поведінки з огляду на поєднання формально-

правових і суспільних характеристик, що виявилася в укладанні малолітньою 

особою цивільно-правової угоди купівлі-продажу, сума якої значно 

перевищує суму дрібної побутової угоди. 

3. Визначте різновид правової поведінки з огляду на її зв'язок із юридичними 

фактами, що виявилася у вчиненні правопорушення. 

4. Визначте різновид правової поведінки з огляду на юридичний зміст 

правовідносин, що виявилася у сплаті підприємцем передбачених чинним 

законодавством податків. 

 

 

ТЕМА  19 . Юридична відповідальність 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 



2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Юридична відповідальність і справедливість: аспекти співвідношення. 

2. Особливості конституційно-правової відповідальності в Україні. 

3. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і громадянина. 

4.  Тенденції зміни юридичної відповідальності. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Підстави юридичної відповідальності” (накресліть в 

зошиті). 

 

 

ТЕМА  20. Законність, правопорядок і дисципліна 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Законність як метод цивілізованого державного управління. 

2. Роль правоохоронних органів у забезпеченні режиму законності та 

правопорядку. 

3. Роль навчальної та службової дисципліни в діяльності правоохоронних 

органів. 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Гарантії законності та правопорядку”. 

 

 

ТЕМА  21. Правова свідомість та правова культура 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правовий ідеалізм і правовий нігілізм. 

2. Деформація професійної правосвідомості співробітників правоохоронних 

органів. 

3. Правова культура яке необхідна умова функціонування правової держави. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми „Структура правосвідомості” та „Структура правової 

культури”. 

 

ТЕМА  22. Правове регулювання і його механізм 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Співвідношення правового впливу та правового регулювання. 

2. Фактори, що впливають на ефективність правового регулювання. 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Механізм правового регулювання”. 

 

 

ТЕМА  23. Правові системи світу 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  



1. Фактори, що впливають на побудову, структуру та інші особливості 

правової системи. 

2. Характеристика однієї із правових сімей світу (на вибір здобувача вищої 

освіти). 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Види правових систем”. 

 

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 
Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 
Максимум 15 балів 

Підготовка тексту реферату (до 15 сторінок) до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому (до 5 хвилин) до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 

 

 


