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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90- годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів теоретичних і практичних знань в галузі конституційного права
зарубіжних країн, набуття загального уявлення змісту основних інститутів конституційного
права на прикладі багатьох країн світу.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальна частина
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Конституції зарубіжних
країн. Конституційний контроль
Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Форми
правління і форми державного устрою. Політичний режим
Політичні інститути і партійні системи. Способи формування органів
державної влади. Вибори і референдум

Модуль 2. Правління в зарубіжних країнах
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Уряд в зарубіжних країнах
Глава держави Парламент в зарубіжних країнах
Парламент в зарубіжних країнах

Модуль 3. Особлива частина
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Політичні інститути і конституційне право США та Великобританії
Політичні інститути і конституційне право Німеччини та Франції
Політичні інститути і конституційне право Японії та Китайської
Народної Республіки

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу джерел конституційноправових відносин;
здатність застосовувати знання конституційно-правових норм у практичних ситуаціях;
здатність та розуміння предметної області конституційного права та розуміння
професійної діяльності;
здатність вчитися і володіти сучасними знаннями у сфері конституційного права;
здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його

-

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.
вміти логічно, критично, системно аналізувати документи; розуміти їх правовий
характер і значення, здатність давати юридичну кваліфікацію конституційно-правовим
відносинам
здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів
конституційно-правового захисту й забезпечення прав та інтересів громадян у різних
сферах суспільних відносин

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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