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І. Мета, завдання дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Історія та теорія вищої юридичної освіти 
(правова педагогіка)» — опанування студентами основних закономірностей, 
принципів, методів і форм навчання та виховання; забезпечення успішної 
професійної адаптації майбутніх юристів на основі вивчення ними основних 
функцій педагога, вимог до його особистості, організації його трудової 
діяльності. 

Вивчення дисципліни дає можливість магістрам засвоїти основні поняття 
та категорії педагогіки, навчитись використовувати їх під час аналізу 
юридичних проблем, в реальних ситуаціях взаємодії з людьми, впливу на них, 
самоактуалізації, самореалізації. 

Провідним завданням вивчення курсу є усвідомлення закономірностей, 
методів і форм навчання та виховання, забезпечення успішної професійної 
адаптації майбутніх юристів на основі вивчення ними основних функцій 

педагога, вимог до його особистості, організації його трудової діяльності. 
Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Дисципліна «Історія та теорія вищої юридичної освіти 
(правова педагогіка)»  належить до циклу спеціальних дисциплін підготовки за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Право». 

Предметом навчальної дисципліни «Історія та теорія вищої юридичної 
освіти (правова педагогіка)» виступає комплекс теоретичних і прикладних 
питань вироблення юридичних норм у формі правових положень юридичної 
освіти. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з  
наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права: «Філософія 
права», «Історія вчень про державу і право», «Сучасна концепція правової та 
соціальної держави» та рядом інших. 

У результаті самостійного вивчення дисципліни, студент має знати:  

• основні поняття та категорії педагогіки вищої школи;  
• історію розвитку педагогіки та принципи науки;  
• теорію освіти і навчання вищої юридичної освіти;  
вміти:  

• визначати проблему та її формулювати; 
• висувати гіпотезу, знаходити спосіб її перевірки;  
• збирати дані, вибирати або самостійно розробляти методики;  

• аналізувати дані, формулювати висновки;  
• передбачати можливості щодо використання одержаних результатів;  
• використовувати спеціальні методи і прийоми для вирішення різних 

соціально-психологічних і педагогічних проблем у сфері професійної 
юридичної діяльності. 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 
рівень сформованості вмінь: 
 

 Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 
  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 
 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 

 

№ 
п/п 

 

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ 

 

 вс
ьо

го
 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

1. Основні завдання вищої юридичної освіти 42 2  40 

2. Історія вищої юридичної освіти 14 2 2 10 

3. 

Основні завдання, напрямки та шляхи 
вдосконалення розвитку юридичної освіти в 
Україні 

7 2  5 

4. 

Соціально-правова педагогіка. Теоретичні 
основи розвитку і виховання особистості у 
правовій педагогіці 

9 2 2 5 

5. 
Педагогічні проблеми правового виховання 
молоді 8 2 2 4 

 

6. 
Особливості правової культури 2 2  - 

7 Превентивна та пенітенціарна педагогіка 6  2 4 

 

8. 
Педагогіка у правоохоронній діяльності 1 1  - 

9. 
Педагогічна культура та педагогічна 
майстерність юриста 

1 1  - 

 
 

ВСЬОГО 
90 14 8 68 
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ІІІ. Зміст дисципліни за темами  

 

Тема 1. Основні завдання вищої юридичної освіти  
Предмет педагогіки вищої школи. Основні функції та завдання педагогіки 

вищої школи. Вища школа як педагогічна система. Характеристика основних 
категорій педагогіки вищої школи. Історія розвитку вищої юридичної освіти. 
Система юридичної освіти в Україні. Правова держава, правопорядок і 
педагогіка. Періоди становлення правової педагогіки як галузі педагогічної 
науки. Предмет, мета і завдання правової педагогіки. Структура правової 
педагогіки. Методологія правової педагогіки. Загальні методологічні принципи 
педагогічної науки: принцип об’єктивності, принцип детермінізму, принцип 
взаємозв’язку і взаємодії, принцип розвитку тощо. Методи і методика 
дослідження: методи організації дослідження. Методи збору даних, методи 
обробки даних, методи інтерпретації і оцінювання даних.  

 

Тема 2. Історія вищої юридичної освіти  
Передісторія вищої освіти в Україні. Вища педагогічна освіта в Україні 

Радянського періоду. Відродження національної педагогічної освіти в 
незалежній Українській державі. Вища педагогічна освіта в США. Система 
юридичної освіти у західноєвропейських країнах (Франція, Англія, Німеччина). 
Система вищої педагогічної освіти в Японії, Китаї. Методологія порівняльно-

юридичної роботи. Педагогіка у практиці діяльності правоохоронних органів за 
кордоном. Юридична освіта за кордоном. Нові зарубіжні педагогічні технології 
підготовки професіоналів. Використання світового досвіду в роботі з 
персоналом.  

 

Тема 3. Основні завдання, напрямки та шляхи вдосконалення 
розвитку юридичної освіти і в Україні  

Юридична освіта і її педагогічна система в освітньому закладі. 
Формування та вдосконалення нормативно-правової бази юридичної освіти. 
Юридична освіта в Україні. Основи побудови педагогічної системи в освітніх 
закладах. Основні психолого-педагогічні умови ефективності освітнього 
процесу. Професійна майстерність та техніка юриста. Соціальномотиваційні 
якості професіональної спрямованості юриста. Професійна компетентність 
юриста як система професійних знань, умінь та навичок, що забезпечують 
успішне виконання професійних функцій.  

 

Тема 4. Соціально-правова педагогіка. Теоретичні основи розвитку і 
виховання особистості у правовій педагогіці  

Поняття про соціальну педагогіку. Предмет, об’єкт соціальної педагогіки. 
Вплив факторів соціально-педагогічної системи на процес соціального 
становлення особистості. Основи педагогічного підходу у праві. Правова 
соціалізація особистості та її педагогічні аспекти. Особливості соціально-

юридичної педагогіки. Основні завдання соціально-юридичної педагогіки. 
Соціально-педагогічні фактори у правовій сфері. Класифікація соціально-
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педагогічних факторів, які впливають на правову сферу. Характеристика 
соціально-педагогічних факторів: фонові, правові, криміногенні соціально-

педагогічні фактори. Практична значущість знань, обліку і регулювання всіх 
соціально-педагогічних факторів. Проблеми формування правової культури 
населення. Педагогічне забезпечення в системі заходів зі створення правової 
держави. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи. Об’єкти 
першочергового забезпечення правової соціалізації і формування культури 
населення. Діяльність середньої загальноосвітньої школи та діяльність вищої 
школи в забезпеченні правової соціалізації правової культури. Роль сім’ї і її 
життєдіяльність у правовій соціалізації особистості.  

 

Тема 5. Педагогічні проблеми правового виховання молоді  
Особливості правового виховання. Поняття та сутність 

важковиховуваності. Вплив спадковості на розвиток особистості. Принципи 
виховання. Сутність виховання та вихованості. Самовиховання та 
перевиховання. Принципи перевиховання: поєднання переконання з примусом, 
передбачає використання методів виховного впливу на вихованця залежно від 
рівня його розвитку, гуманне ставлення до важковиховуваних учнів, об’єктивне 
ставлення до важковиховуваного учня у процесі його перевиховання, 
передбачає виявлення не лише негативних, а й позитивних якостей, на які 
спираються у процесі перевиховання, ставлення до важковиховуваного учня, як 
і до всіх школярів, випереджувальне формування позитивних якостей, а не 
боротьба з недоліками, провідна роль наставника у перевихованні.  

 

Тема 6. Особливості правової культури  
Формування всебічного та змістовного уявлення про правову культуру. 

Правова культура — складова духовної культури. Однією з найважливіших 
форм правової соціалізації є правове виховання. Ознаки правової культури як 
соціального явища: • правова культура суспільства; • правова культура 
особистості; • правова культура професійної групи. Ядро правових знань 
складають ідеї: • пріоритетності правового розвитку суспільства; • суспільно-

корисної доцільності правової діяльності; • глибокого пізнання людиною 
законів і закономірностей розвитку суспільства відповідно до правових норм; • 
визнання правової культури складовою духовної культури людства; • 
необхідності творчого підходу до правової діяльності; • правова освіта та 
шляхи її вдосконалення.  

 

Тема 7. Превентивна і пенітенціарна педагогіка  
Превентивна педагогіка. Функції превентивної педагогіки. Основні методи 

і прийоми педагогічної профілактики. Виправна педагогіка. Педагогіка в 
сучасній системі виконання відповідальності, її задачі та функції. Принципи, 
засоби і способи перевиховання засуджених. Педагогічні аспекти основних 
напрямів профілактики рецидивної злочинності. Педагогічна техніка юриста. 
Техніка педагогічного спостереження. Техніка педагогічного аналізу. Техніка 
прийняття педагогічного рішення.  
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Тема 8. Педагогіка у правоохоронній діяльності  
Основні види зв’язків правоохоронної діяльності із педагогікою. Види 

правоохоронної діяльності як різновид педагогічної. Види взаємозв’язку 
правоохоронної діяльності із педагогічною функцією. Види правоохоронної 
діяльності із соціально-педагогічним впливом на громадян. Педагогіка в 
діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів. Педагогіка в діяльності 
співробітників патрульно-постової служби. Педагогіка в діяльності дільничних 
інспекторів міліції. Педагогіка в діяльності співробітників оперативно-

розшукових апаратів. Педагогіка в діяльності слідчого. Педагогіка в діяльності 
судді. Педагогіка в діяльності прокурора.  

 

Тема 9. Педагогічна культура і педагогічна майстерність юриста 

Характеристика особистісних якостей юриста: альтруїзм, гуманістична 
спрямованість, розвинута емпатія, рефлексія, чутливість, експресивність, 
комунікативні, організаторські здібності, толерантність, критичність мислення, 
гнучкість мислення, оптимізм, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова 
самовдосконалення. Сутність виховання персоналу, який займається 
професійною діяльністю. Особливості мети і завдань виховання персоналу 
правоохоронних органів. Особливості організації системи виховання в 
правоохоронних органах. Застосування загальних форм виховної роботи. 
Самовиховання. Принципи виховання: принцип змістовності і безперервності 
виховання; принцип гуманістичної спрямованості; принцип професійно-

правової спрямованості тощо. Організаційні принципи виховання: наочності, 
виховної діяльності, виховання в колективі, виховання зовнішнього 
середовища, єдності виховання і самовиховання. Педагогічна культура 
викладача. Основні поняття мовленнєвої комунікації. Вимоги до мовленнєвої 
культури юриста.  
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IV. Плани лекцій 

Тема 1. Основні завдання вищої юридичної освіти 

План  
1. Предмет педагогіки вищої школи.  
2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.  
3. Вища школа як педагогічна система.  
4. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.  
5. Історія розвитку вищої юридичної освіти.  
6. Система юридичної освіти в Україні. 
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [8; 10; 12; 26; 32; 41–43; 48] 

 

Тема 2. Історія вищої юридичної освіти  
План  
1. Передісторія вищої освіти в Україні.  
2. Вища педагогічна освіта в Україні Радянського періоду.  
3. Відродження національної педагогічної освіти в незалежній Українській 

державі.  
4. Вища педагогічна освіта в США.  
5. Система юридичної освіти в західноєвропейських країнах (Франція, 

Англія, Німеччина).  
6. Система вищої педагогічної освіти в Японії, Китаї. 
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [9; 10; 12; 22; 24; 26; 39; 44] 
 

Тема 3. Основні завдання, напрямки та шляхи вдосконалення 
розвитку юридичної освіти в Україні  

План  
1. Юридична освіта і її педагогічна система в освітньому закладі.  
2. Юридична освіта в Україні.  
3. Педагогічна системи в юридичній освіті.  
4. Основи побудови педагогічної системи в освітніх закладах.  
5. Основні психолого-педагогічні умови ефективності освітнього процесу.  
6. Формування та вдосконалення нормативно-правової бази юридичної 

освіти  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 13; 30; 34; 44; 45] 
 

Тема 4. Соціально-правова педагогіка. Теоретичні основи розвитку і 
виховання особистості у правовій педагогіці  

План  
1. Поняття соціальна група.  
2. Поняття про соціальну педагогіку. Предмет, об’єкт соціальної 

педагогіки.  
3. Студентство як соціальна група.  
4. Психологічні особливості старшого юнацького віку.  
5. Соціально-педагогічна адаптація студентства у вищому навчальному 

закладі. 



8 

 

Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [10; 12; 16; 26; 31; 39; 43; 46] 
 

Тема 5. Педагогічні проблеми правового виховання молоді  
План  
1. Вплив факторів соціально-педагогічної системи на процес соціального 

становлення особистості.  
2. Основи педагогічного підходу в праві.  
3. Правова соціалізація особистості та її педагогічні аспекти.  
4. Особливості соціально-юридичної педагогіки.  
5. Соціально-педагогічні фактори у правовій сфері.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 19; 23; 29; 32; 34; 41; 

47] 

Тема 6. Особливості правової культури  
План  
1. Особливості правової культури.  
2. Правова свідомість.  
3. Правова компетентність.  
4. Правова культура суспільства.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [9; 11; 12; 14; 22; 24; 26; 27; 

30; 32; 33; 36] 

 

Тема 7. Превентивна і пенітенціарна педагогіка  
План  
1. Педагогічна профілактика.  
2. Превентивна педагогіка.  
3. Принципи профілактики злочинності.  
4. Віктимна профілактика.  
Література: основна [1–4, 6; 7]; додаткова [11; 22; 24; 33; 34; 36] 
 

Тема 8. Педагогіка у правоохоронній діяльності  
План  
1. Основні види зв’язків правоохоронної діяльності із педагогікою.  
2. Види правоохоронної діяльності як різновид педагогічної.  
3. Види взаємозв’язку правоохоронної діяльності із педагогічною 

функцією.  
4. Види правоохоронної діяльності із соціально-педагогічним впливом на 

громадян.  
5. Педагогіка в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [10; 12–14; 19; 24; 26; 36] 

 

Тема 9. Педагогічна культура і педагогічна майстерність  
План  
1. Сутність виховання персоналу, який займається професійною 

діяльністю.  
2. Особливості мети і завдань виховання персоналу правоохоронних 

органів.  
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3. Особливості організації системи виховання у правоохоронних органах.  
4. Застосування загальних форм виховної роботи.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 13; 15; 16; 24; 45] 
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V. Плани семінарських занять 

Тема 1. Основні завдання вищої юридичної освіти 

План  
1. Предмет педагогіки вищої школи.  
2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.  
3. Вища школа як педагогічна система.  
4. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.  
5. Історія розвитку вищої юридичної освіти.  
6. Система юридичної освіти в Україні. 
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [8; 10; 12; 26; 32; 41–43; 48] 

 

Тема 2. Історія вищої юридичної освіти  
План  
1. Передісторія вищої освіти в Україні.  
2. Вища педагогічна освіта в Україні Радянського періоду.  
3. Відродження національної педагогічної освіти в незалежній Українській 

державі.  
4. Вища педагогічна освіта в США.  
5. Система юридичної освіти в західноєвропейських країнах (Франція, 

Англія, Німеччина).  
6. Система вищої педагогічної освіти в Японії, Китаї.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [9; 10; 12; 22; 24; 26; 39; 44] 
 

Тема 3. Основні завдання, напрямки та шляхи вдосконалення 
розвитку юридичної освіти в Україні  

План  
1. Юридична освіта і її педагогічна система в освітньому закладі.  
2. Юридична освіта в Україні.  
3. Педагогічна системи в юридичній освіті.  
4. Основи побудови педагогічної системи в освітніх закладах.  
5. Основні психолого-педагогічні умови ефективності освітнього процесу.  
6. Формування та вдосконалення нормативно-правової бази юридичної 

освіти  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 13; 30; 34; 44; 45] 

 

Тема 4. Соціально-правова педагогіка. Теоретичні основи розвитку і 
виховання особистості у правовій педагогіці  

План  
1. Поняття соціальна група.  
2. Поняття про соціальну педагогіку. Предмет, об’єкт соціальної 

педагогіки.  
3. Студентство як соціальна група.  
4. Психологічні особливості старшого юнацького віку.  
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5. Соціально-педагогічна адаптація студентства у вищому навчальному 
закладі. 

Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [10; 12; 16; 26; 31; 39; 43; 46] 
 

Тема 5. Педагогічні проблеми правового виховання молоді  
План  
1. Вплив факторів соціально-педагогічної системи на процес соціального 

становлення особистості.  
2. Основи педагогічного підходу в праві.  
3. Правова соціалізація особистості та її педагогічні аспекти.  
4. Особливості соціально-юридичної педагогіки.  
5. Соціально-педагогічні фактори у правовій сфері.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 19; 23; 29; 32; 34; 41] 

 

Тема 6. Особливості правової культури  
План  
1. Особливості правової культури.  
2. Правова свідомість.  
3. Правова компетентність.  
4. Правова культура суспільства.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [9; 11; 12; 14; 22; 24; 26; 27; 

30; 32; 33; 36] 

 

Тема 7. Превентивна і пенітенціарна педагогіка  
План  
1. Педагогічна профілактика.  
2. Превентивна педагогіка.  
3. Принципи профілактики злочинності.  
4. Віктимна профілактика.  
Література: основна [1–4, 6; 7]; додаткова [11; 22; 24; 33; 34; 36] 
 

Тема 8. Педагогіка у правоохоронній діяльності  
План  
1. Основні види зв’язків правоохоронної діяльності із педагогікою.  
2. Види правоохоронної діяльності як різновид педагогічної.  
3. Види взаємозв’язку правоохоронної діяльності із педагогічною 

функцією.  
4. Види правоохоронної діяльності із соціально-педагогічним впливом на 

громадян.  
5. Педагогіка в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [10; 12–14; 19; 24; 26; 36] 
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Тема 9. Педагогічна культура і педагогічна майстерність  
План  
1. Сутність виховання персоналу, який займається професійною 

діяльністю.  
2. Особливості мети і завдань виховання персоналу правоохоронних 

органів.  
3. Особливості організації системи виховання у правоохоронних органах.  
4. Застосування загальних форм виховної роботи.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 13; 15; 16; 24; 45] 
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VI. Завдання для самостійної роботи студентів 

Тема 1. Основні завдання вищої юридичної освіти  
План  
1. Предмет педагогіки вищої школи.  
2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.  
3. Вища школа як педагогічна система.  
4. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.  
5. Історія розвитку вищої юридичної освіти.  
6. Система юридичної освіти в Україні.  
Завдання для самостійного опрацювання  
1. Обґрунтуйте поняття “педагогіка” та “юридична педагогіка”. У чому їх 

відмінності?  
2. Законспектувати Державну національну програму “Освіта, Україна ХХІ 

ст.” (основні поняття та особливості).  
 
Теми рефератів (за вибором студента)  
1. Особливості навчання у вищому навчальному закладі.  
2. Особливості розвитку юридичної освіти в Україні.  
3. Перспективи розвитку юридичної освіти в Україні.  
4. Закони України про вищу освіту.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [8; 10; 12; 26; 32; 41–43; 48]  

 

Тема 2. Історія вищої юридичної освіти  
План  
1. Передісторія вищої освіти в Україні.  
2. Вища педагогічна освіта в Україні Радянського періоду.  
3. Відродження національної педагогічної освіти в незалежній Українській 

державі.  
4. Вища педагогічна освіта в США.  
5. Система юридичної освіти в західноєвропейських країнах (Франція, 

Англія, Німеччина).  
6. Система вищої педагогічної освіти в Японії, Китаї.  
І. Дати відповідь на питання тесту  
1. Перше братство в Україні ………….  
2. У результаті об’єднання………… Братських шкіл було створено Києво-

Могилянську академію.  
3. Першим ректором Острозької академії був……………  
4. Перший етап педагогічного дослідження має на меті…………  
5. Основні види контролю……………….  
Теми рефератів  
1. Історія розвитку вищої юридичної освіти.  
2. Перший юридичний заклад в Україні.  
3. Порівняльний аналіз підготовки юристів в Україні та за кордоном.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [9; 10; 12; 22; 24; 26; 39; 44] 
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Тема 3. Основні завдання, напрямки та шляхи вдосконалення 
розвитку юридичної освіти в Україні  

План  
1. Юридична освіта і її педагогічна система в освітньому закладі.  
2. Юридична освіта в Україні.  
3. Педагогічна системи в юридичній освіті.  
4. Основи побудови педагогічної системи в освітніх закладах.  
5. Основні психолого-педагогічні умови ефективності освітнього процесу.  
6. Формування та вдосконалення нормативно-правової бази юридичної 

освіти  
Завдання для самостійного опрацювання  

1. Дайте характеристику професійній майстерності юриста.  
2. Визначте соціально-мотиваційні якості професіональної спрямованості 

юриста.  
3. Визначте професійну компетентність юриста як систему професійних 

знань, умінь та навичок, що забезпечують успішне виконання професійних 
функцій.  

4. Охарактеризуйте особистісні якості юриста: альтруїзм, гуманістична 
спрямованість, розвинута емпатія, рефлексія, чутливість, експресивність, 
комунікативні, організаторські здібності, толерантність, критичність мислення, 
гнучкість мислення, оптимізм, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова 
самовдосконалення.  

5. Охарактеризуйте педагогічну культуру викладача.  
6. Вимоги до мовленнєвої комунікації юриста.  
 Теми рефератів  
1. Юридична освіта і її розвиток в Україні.  
2. Основи побудови педагогічної системи в загальноосвітніх закладах.  
3. Методична система навчання юристів.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7] додаткова [9; 11; 13; 30; 34; 44; 45] 
 

Тема 4. Соціально-правова педагогіка. Теоретичні основи розвитку і 
виховання особистості у правовій педагогіці  

План  
1. Поняття соціальна група.  
2. Поняття про соціальну педагогіку. Предмет, об’єкт соціальної 

педагогіки.  
3. Студентство як соціальна група.  
4. Психологічні особливості старшого юнацького віку.  
5. Соціально-педагогічна адаптація студентства у вищому навчальному 

закладі. 
Завдання для самостійного опрацювання  
1. Обґрунтуйте поняття: людина, індивід, індивідуальність, особистість.  
2. У чому полягає вплив спадковості на розвиток особистості.  
3. Розкрийте вплив негативних факторів середовища на розвиток 

особистості дитини.  
4. Який вид діяльності особливо впливає на розвиток особистості?  
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5. Чому виховання вважають вирішальним фактором у розвитку і 
формуванні особистості людини? 

6. Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості?  
Теми рефератів 

1. Охарактеризуйте періодизацію розвитку особистості за критерієм 
провідної діяльності.  

2. Охарактеризуйте методи формування суспільної свідомості.  
3. Доведіть взаємозв’язок різних методів виховання.  
Література: основна [1; 2; 4; 6; 7]; додаткова [10; 12; 16; 26; 31; 39; 43; 46] 
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VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Індивідуальна науково-дослідна робота з дисципліни «Основи демократії» 
стимулює студентів до наукової й творчої праці, є формою організації 
навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої 
реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований 
розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає безпосередню 
участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 
індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького 
характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчального курсу. 

Метою ІНДЗ є: 

 поглибити одержані в процесі навчання знання; 
 вміти застосовувати одержані знання в практичній роботі. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 
межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і 
навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять, охоплює одну 
тему (декілька тем) або зміст навчального курсу в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 
викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і тоді до їх виконання 
можуть залучатися кілька студентів. 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 
 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її 

положення; 
 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 
 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 
 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні 

або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 
реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки; 
 список використаної літератури. 

 

Види можливих індивідуальних науково-дослідних завдань, що 
мають місце при вивченні навчальної дисципліни “ Історія та теорія вищої 
юридичної освіти (правова педагогіка)”: 

1. Конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який 
студент розробив самостійно. 

2. Реферат із теми (модуля) або вузької проблематики. Реферат 
повинен відображати результати проведеного наукового дослідження з 
конкретної тематики. 

3. Розв'язування та складання розрахункових або практичних 
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(наприклад, ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або навчальної 
дисципліни. 

4. Розробка теоретичних або прикладних (діючих) функціональних 
моделей явищ, процесів тощо. 

5. Комплексний опис властивостей, функцій, явищ, об'єктів тощо. 
6. Анотація прочитаної додаткової літератури з навчальної 

дисципліни, бібліографічний опис, історичний аналіз тощо. 
7. Розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із 

навчальної дисципліни. 
 

Теми ІНДЗ 

Студенти обирають завдання відповідно до порядкового номеру у списку 
групи. 

1. Освітні заклади з підготовки юристів в Україні: зміст, система, принципи 
та методи навчання. 
2. Історія вищої юридичної освіти на Україні.  
3. Міжнародні стандарти юридичної освіти.  
4. Юридична освіта в Україні та Європі: порівняльна характеристика. 
5. Стандарти юридичної освіти в країнах англосаксонської та романо-

германської системи права. 
6. Роль Болонського процесу в реформуванні юридичної освіти в Україні. 
7. Норми, стандарти та принципи Єдиного Європейського Простору Вищої 
Освіти (EHEA) в процесі інтеграції України в освітній простір Європи. 
8. Законодавче регулювання вищої юридичної освіти в Україні. 
9. Юридична освіта як складова правової освіти. 
10. Вища юридична освіта в Україні: питання розвитку та вдосконалення. 
11. Канонічне право як перша загальноєвропейська правова система та 
основа національних правових систем Європи. 

 

Порядок подання та захисту ІНДЗ: 
1. ІНДЗ із навчальної дисципліни “Історія та теорія вищої юридичної 

освіти (правова педагогіка)” виконується на одну із запропонованих вище тем. 
Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається відповідно до 
номера студента у списку академічної групи, якщо порядковий номер студента 
у списку групи перевищує номер останньої теми ІНДЗ, то такий студент обирає 
собі тему за формулою: номер теми = порядковий номер студента – номер 
останньої теми у списку. 

2. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) 
реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 
наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом 12-15 

аркушів формату А4). 
3. ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс із даної 

дисципліни та приймає залік, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку. 
4. Оцінка за ІНДЗ виставляється на останньому занятті 

(семінарському) з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення 
викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту 
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студента про виконану роботу (до 5 хв.). 
5. Оцінка за ІНДЗ є обов'язковим компонентом підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни. Питома вага оцінки за ІНДЗ у загальній системі 
оцінювання з дисципліни визначається викладачем у залежності від складності 
та змісту завдання. 

 

VIII. Критерії оцінювання навчальної роботи студентів 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності 
виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-

бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із 
кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й 

оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від 
прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три 
останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього програмного 

матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний 
пов’язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в 
контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні 
висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і 

по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; 
правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками 
з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, 

але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі 
формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та 
має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний 
узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. 
Знання студентів під час поточного контролю на практичних 

(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 
– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 
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– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу рекомендованої 
літератури та нормативно-правових актів – оцінка від «задовільно» до 
«відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за відповідь на 
занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати пропущене заняття в усній 
формі на кафедрі та виконати в зошиті для практичних занять, за наявності, 
письмові завдання. 

  

Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 
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IХ. Перелік питань до заліку 

1. Предмет і завдання правової педагогіки. 
 2. Характеристика методів дослідження у правовій педагогіці. 
 3. Історія розвитку вищої юридичної освіти. 
 4. Місце правової педагогіки в системі юридичних та педагогічних наук. 
 5. Взаємозв’язок правової педагогіки з іншими галузями. 
 6. Система юридичної освіти в Україні. 
 7. Відродження національної педагогічної освіти в незалежній Українській 

державі. 
 8. Вища педагогічна освіта в США. 
 9. Система юридичної освіти у західноєвропейських країнах (Франція, 

Англія, Німеччина). 
 10. Система вищої педагогічної освіти в Японії, Китаї. 
 11. Соціальне виховання як складова процесу соціалізації особистості. 
 12. Види та засоби соціалізації особистості. 
 13. Соціальне середовище як фактор соціалізації особистості. 
 14. Методи дослідження в соціально-правовій педагогіці. 
 15. Об’єкт та суб’єкт соціально-правової діяльності. 
 16. Проблеми формування правової культури населення. 
 17. Педагогічне забезпечення в системі заходів зі створення правової 

держави. 
 18. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи. 
 19. Об’єкти першочергового забезпечення правової соціалізації і 

формування культури населення. 
 20. Діяльність середньої загальноосвітньої школи в забезпеченні правової 

соціалізації правової культури. 
 21. Основні види зв’язків правоохоронної діяльності із педагогікою. 
 22. Види правоохоронної діяльності як різновид педагогічної. 
 23. Взаємозв’язок правоохоронної діяльності із педагогічною функцією. 
 24. Види правоохоронної діяльності із соціально-педагогічним впливом на 

громадян. 
 25. Педагогіка в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів. 
 26. Педагогіка в діяльності дільничних інспекторів міліції. 
 27. Педагогіка в діяльності співробітників оперативно-розшукових 

апаратів. 
 28. Педагогіка в діяльності слідчого. 
 29. Педагогіка в діяльності судді. 
 30. Педагогіка в діяльності прокурора. 
 31. Превентивна педагогіка. 
 32. Функції превентивної педагогіки. 
 33. Основні методи і прийоми педагогічної профілактики. 
 34. Виправна педагогіка. 
 35. Педагогіка в сучасній системі виконання відповідальності, її задачі та 

функції. 
 36. Принципи, засоби і способи перевиховання засуджених. 
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 37. Педагогічні аспекти основних напрямів профілактики рецидивної 
злочинності. 

 38. Педагогічна техніка юриста. 
 39. Техніка педагогічного спостереження. 
 40. Техніка педагогічного аналізу. 
 41. Техніка прийняття педагогічного рішення. 
 42. Види спілкування та їх характеристика. 
 43. Юридична освіта і її педагогічна система в освітньому закладі. 
 44. Юридична освіта в Україні. 
 45. Педагогічна системи в юридичній освіті. 
 46. Основи побудови педагогічної системи в освітніх закладах. 
 47. Основні психолого-педагогічні умови ефективності освітнього 

процесу. 
 48. Професіональна майстерність та техніка юриста. 
 49. Соціально-мотиваційні якості професіональної спрямованості юриста. 
 50. Професійна компетентність юриста як система професійних знань, 

умінь та навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій. 
51. Характеристика особистісних якостей юриста. 
 52. Педагогічна концепція керівництва правоохоронними органами. 
 53. Педагогічні технології в житті і діяльності правоохоронних органів. 
 54. Правове виховання і профілактика професіональної діяльності 

особистості співробітника. 
 55. Методологія порівняльно-юридичної роботи. 
 56. Педагогіка у практиці діяльності правоохоронних органів за кордоном. 
 57. Юридична освіта за кордоном. 
 58. Нові зарубіжні педагогічні технології підготовки професіоналів. 
 59. Використання світового досвіду в роботі з персоналом. 
 60. Характеристика функцій педагогічної профілактики. 
 61. Основи техніки педагогічної взаємодії. 
 62. Техніка педагогічного спостереження. 
 63. Педагогічні аспекти індивідуальної профілактики. 
 64. Принципи, засоби і способи перевиховання засуджених. 
 65. Правова держава, законність, правопорядок і педагогіка. 
 66. Структура педагогічної реальності і основних педагогічних категорій. 
 67. Пріоритети формування особистості в освіті. 
 68. Закономірний характер формування особистості студента. 
 69. Правотворчість в педагогіці. 
 70. Методи і прийоми навчання в педагогічній профілактиці. 
 71. Методи і прийоми виховання в педагогічній профілактиці. 
 72. Педагогічна культура викладача. Основні поняття мовленнєвої 

комунікації. Вимоги до мовленнєвої культури юриста. 
 73. Техніка педагогічного спостереження. 
 74. Організаційні форми навчання. 
 75. Суть і роль сучасних інтенсивних технологій в юридичній освіті. 
 76. Технологія забезпечення інтересу студентів до занять. 
 77. Сутність поняття соціальна педагогіка. 
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 78. Взаємозв’язок соціальної педагогіки із соціально-правовою 

педагогікою. 
 79. Шляхи підвищення педагогічної культури в юридичних освітніх 

закладах. 
80. Соціально-педагогічний принцип управління. 
 81. Необхідність і сутність морально-психологічної підготовки. 
 82. Мета, завдання зміст і види морально-психологічної підготовки 

співробітників. 
 83. Діяльність вищої школи в забезпеченні правової соціалізації правової 

культури. 
 84. Методичні принципи професійної підготовки. 
 85. Принцип виховуючого і розвиваючого навчання. 
 86. Принцип свідомості і активності у професійній підготовці. 
 87. Принцип наочності у професійній підготовці. 
 88. Особливості організації і методики занять із професійної підготовки. 
 89. Форми організації професійної підготовки. 
 90. Загальна характеристика професійно-педагогічної підготовки. 
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