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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

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

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо правової природи, сфери дії,
особливостей міжнародного права; основних понять, категорій, галузей та інститутів
міжнародного права.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальна частина
Тема 1. Поняття, правова природа та сфера дії сучасного міжнародного права
Тема 2. Співвідношення міжнародного публічного права та національного
права. Система та структура міжнародного публічного права
Тема 3. Норми та основні принципи міжнародного публічного права
Тема 4. Джерела міжнародного публічного права. Міжнародний правотворчий
процес та реалізація норм міжнародного публічного права
Тема 5. Суб’єкти міжнародного публічного права. Населення в міжнародному
публічному праві
Тема 6. Визнання і правонаступництво у міжнародному публічному праві
Тема 7. Відповідальність за міжнародним публічним правом

Модуль 2. Особлива частина
Тема 8. Основні галузі і інститути міжнародного права
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні категорії та інститути міжнародного права, їх сутність та зміст; основні
положення норм та принципи міжнародного публічного права; правовий статус суб’єктів;
відповідальність за порушення норм міжнародного права;
вміти правильно тлумачити та застосовувати норми міжнародного публічного права
відповідно до конкретних ситуацій міжнародного житті;
володіти навичками використовувати набуті знання у практичній діяльності;
працювати з міжнародними договорами, іншими міжнародними актами;
аргументовано доводити та обґрунтовувати власну думку з посиланням на
авторитетні джерела.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
індивідуальні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 40 балів
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів
- Виконання контрольних робіт – 30 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни.

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
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