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1. Опис навчальної дисципліни 

Назва 

навчальної 

дисципліни  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 

Викладач 

Лекції, консультації: Чорний Леонтій Ілліч, кандидат історичних наук, 

Почесний ректор університету  

Семінарські заняття, консультації: Олійник Ірина Володимирівна, 

старший викладач 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: ogumenuk2020@gmail.com 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 2, ауд. 302: 

Олійник Ірина Володимирівна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною 

поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно з затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, усвідомлювати 

його цінності та необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1


і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні компетентності 

СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

 професійні рішення. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку.  

Результати 

навчання 

ПР 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем 

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР 22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу загальної підготовки, курс навчання – 2-й, семестр – 

3-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти 

знаннями навчальних дисциплін: ЗПО 1. Історія України; ЗПО 8. Історія 

економіки та економічної думки  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ЗПВ 2.1. Політологія. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППВ 3.1. Основи господарського права, ППО 10 

Фінансове право, ППВ 3.3. Основи конституційного права 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 46 годин, 

лекційних - 26 години, семінарських – 18 годин. 

Форма навчання  денна 

Тижневе 

навантаження 

4 години (1 лекція, 1 семінарське заняття), 5 годин самостійної роботи на 

тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн: консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 



Зміст навчальної 

дисципліни 

 
Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максималь 

на кількість 

 балів 

2/-/4 

Предмет і методи 

історії політичних і 

правових учень 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

СРС –2 

2/4/2 
Політичні і правові 

вчення у давнину 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарські 

заняття – 10 

СРС – 1 

2/-/4 

Політико-правові 

вчення епохи 

Середньовіччя 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

СРС – 2 

2/2/4 

Політичні і правові 

вчення епохи 

Відродження і 

Реформації 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Політичні і правові 

вчення в Голландії 

та Англії в період 

ранніх буржуазних 

революцій 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/-/4 

Правові та 

політичні вчення в 

Англії епохи 

Славної революції, 

Реставрації та 

становлення 

конституційної 

монархії 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

 

Лекція – 0,8 

СРС – 2 

2/2/4 

Політичні  та 

правові вчення  

епохи 

Просвітництва в 

Німеччині, Італії, 

Україні  

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Правові та 

політичні вчення 

періоду Великої 

Французької 

революції  

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/-/4 

Правові та 

політичні вчення в 

США в період 

боротьби за 

незалежність 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

СРС – 2 

2/2/4 

Правові та 

політичні ідеї 

класичної німецької 

філософії 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/-/4 

Європейська 

політична та 

правова думка ХІХ 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

Лекція – 0,8 

СРС – 2 



ст. завдання 

2/2/4 

Правові та 

політичні доктрини 

в Україні у ХІХ ст. 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/4 

Правові та 

політичні вчення 

ХХ-ХХІ ст.ст.  

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 
 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Марчук В.П., Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень: 

Навч. посібник. К.: Д П Вид. Дім Персонал, 2009. 480 с. 

2. Іванов І.В., Зозуля Є.В., Туренко О.С. Історія вчень про державу і 

право. Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Гельветика", 

2018. 308 с. 

3. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень : [навчальний 

посібник]. К.: Атіка, 2005. 560 с.  

4. Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн: посіб. для 

підготовки до іспитів. К.: Ін Юре. 2015. 257 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і 

доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. 

Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. 

Львів : «Новий Світ-2000», 2016. Т. 1. 516 с. 

6. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і 

доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. 

Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. 

– Львів : «Новий Світ-2000», 2017. Т. 2. 535 с. 

7. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К.: 

Основа, 1997.380 с. 

8. Хома П.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. 

посібник. Київ: Каравела; Львів: Новий Світ-2000; Магнолія 

плюс. 2015. 453 с. 

9. Цюрупа  М.В., Ясинська В.С. Історія політичних і правових 

вчень.  К.: Кондор, 2015. 402 с. 

10. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: підруч. для студ. 

вищ.навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2019.  470 с. 

11. https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/13/istoriya-

politichnih-ta-pravovih-vchen-praktikum1.pdf     

12. http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8497/Kormych_Isto

riya%20vchen_2009.pdf?sequence=1  

13. http://atg.lnu.edu.ua/?p=4   

 

Методи 

навчання та 

форми поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Історія політичних і правових учень» 

(розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/13/istoriya-politichnih-ta-pravovih-vchen-praktikum1.pdf
https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/13/istoriya-politichnih-ta-pravovih-vchen-praktikum1.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8497/Kormych_Istoriya%20vchen_2009.pdf?sequence=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8497/Kormych_Istoriya%20vchen_2009.pdf?sequence=1
http://atg.lnu.edu.ua/?p=4


- вирішення тестових завдань; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань). 

Поточний контроль знань бакалаврів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі усного або письмового (у тому числі тестового) 

опитування на семінарських заняттях, бліц-опитування щодо засвоєння 

матеріалу лекцій. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: повний конспект лекції. 

Перескладання семінарських занять: письмове виконання тестових 

завдань та в усній формі шляхом відповідей на питання семінарського 

заняття. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Історія політичних і правових учень» 

(розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає три питання. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію 

наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому 

університеті управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Студент може отримати додаткові бали за участь у: студентській 

науковій конференції та підготовку наукової роботи за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 

р. № 201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

1) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 
  

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


 

 

 
_____________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,28 ум.др.арк. 

 


