
Презентація вибіркової дисципліни 
«Історія держави і права»

◼факультет гуманітарної та економічної освіти

◼кафедра філософії, історії та соціально-

гуманітарних дисциплін

◼спеціальність  033 Філософія

◼освітня програма «Філософія»

◼другого (магістерського) рівня 

назва дисципліни

факультет

кафедра

спеціальність

освітня програма

рівень вищої освіти



◼ Дьяковська Галина Олександрівна, кандидат 

філософських наук, доцент

◼ http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-

filosofii-istorii-ta-sotsialno-humanitarnikh-

dystsyplin/sklad-kafedri

◼ http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php

?id=611

◼ dyakovskaya85@gmail.com

◼ Вівторок 15.00

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-filosofii-istorii-ta-sotsialno-humanitarnikh-dystsyplin/sklad-kafedri


анотація до дисципліни
Дисципліна „Історія держави і права” належить до

переліку вибіркових дисциплін та викладається у 3-му

семестрі навчання у магістратурі. Навчальна дисципліна

надає студентам магістерського рівня вищої освіти дає

уявлення про історичний розвиток державно-правових

систем, можливість опанувати інструментарій науки

держави і права, ознайомитися з процесом державно-

правового розвитку України. Надає можливості зрозуміти

реалії сьогодення країни на базі світового соціально-

правового досвіду.



Мета вивчення дисципліни – виявити історичні закономірності розвитку держави і права, ознайомити 

здобувачів з історико-юридичними теоріями країн, оволодіти основами понятійного апарату 

юридичної науки,уміння використовувати ці знання в науковій та практичній роботі здобувача.

Сприяти підвищенню рівня правової свідомості і правової культури особистості.
Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами вивчення:

ЗК1.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає здатність до нестандартного розв’язання задач, 

самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), що передбачає прагнення до відкриття нового, залучення

нестандартних смислів, в т.ч. з інших предметних царин.

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, що передбачає вміння писати власні тексти

аналітичного та публіцистичного характеру в різних форматах та застосовувати необхідні процедури (редагування,

коректура, звірка) при підготовці тексту до публікації.

ФК4. Систематичні знання та навички, які дозволяють використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні 

та розв’язанні власних дослідницьких проблем.

ФК6. Вміння використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві обраній філософсько-правовій 

спеціалізації.

ФК11. Здатність та готовність формулювати основні філософські та філософсько-правові проблеми та обґрунтовувати 

шляхи їх можливого вирішення.

ФК16. Здатність викладати філософські та правові дисципліни у закладах вищої освіти, розуміння етичних засад 

педагогічної діяльності  та готовність дотримуватись їх у викладацькій діяльності.

Очікувані результати навчання:

ПРН1. Знати теоретичні основи філософської, філософсько-правової науки і  суміжних галузей гуманітаристики та 

суспільних наук;  предметну область, пам’ятати або відтворювати філософські факти (терміни, конкретні 

факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо).

ПРН3. Знати актуальні проблеми сучасної філософської думки.

ПРН4. Демонструвати спеціалізовані знання в межах певної філософської, філософсько-правової проблематики, 

сполучати системну обізнаність з відповідною спеціальною літературою.

ПРН12. Використовувати історико-філософську та історико-правову спадщину в осмисленні та розв’язанні власних 

дослідницьких проблем.



Інформаційний обсяг дисципліни
Тема 1. Держави і право Стародавнього Сходу.

Тема 2. Особливості держав і права Античності і доби 

Середньовіччя.

Тема 3. Зміни в політико-правовій сфері країн Нової доби. 

Тема 4. Новітня доба. 

Тема 5. Історія держави і права України. 

Тема 6. Держава і право України: Новітня доба.


