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ВСТУП
Предметом навчальної дисципліни «Загальнотеоретична
юриспруденція»
акономірності виникнення і функціонування
права та держави мови права та правового мислення основ
категоріального апарату юриспруденції необхідні як ба а для
вивчення юридичних дисциплін галу евого аконодавства та
юридичних процедур а також акріплення навичок та умінь
практичного астосування права.
Міжпредметні зв’язки: Загальнотеоретична юриспруденція
належить до циклу фундаментальних юридичних дисциплін і
тісно пов’я ана
такими навчальними дисциплінами як
філософія
права
соціологія
права
дисциплінами
конституційного циклу (конституційним правом України та
конституційним правом
арубіжних країн) а також
неюридичними дисциплінами
окрема
і
політологі ю.
Вивчення агальнотеоретичної юриспруденції ба у ться на
використанні шкільного курсу основ право навства. У свою чергу
агальнотеоретична юриспруденція
основою для вивчення
галу евих та міжгалу евих та спеціальних юридичних дисциплін.
Мета
навчальної
дисципліни
«Загальнотеоретична
юриспруденція» – формування у майбутніх фахівців юридичного
профілю уявлень про особливості існування правової реальності
в її рі номанітних проявах (правових нормативах правовій
свідомості правовій поведінці) формування системи правових
понять і основних концепцій існування права і держави
акріплення ціннісних установок аснованих на використанні
теоретичного осмислення функціонування правових реалій та
державних інститутів.
З метою наближення
агальнотеоретичної юридичної
підготовки до практики сучасної юридичної реальності та
формування правової держави в Україні а також виходячи
необхідності акріплення ідеї пріоритету права в юридичній
діяльності вивчення навчальної дисципліни «Загально4

теоретична юриспруденція» ро почина ться
ро ділу «Теорія
права» а потім вивча ться ро діл «Теорія держави».
Завданнями навчальної дисципліни
а містом: Теорія
права включа
в себе матеріал
одо тем: вступ до
агальнотеоретичної юриспруденції як науки та навчальної
дисципліни; походження права та теорії його виникнення;
основні вчення про право; право та його властивості; право і
держава в їхньому співвідношенні; право в системі соціального
регулювання; правові асоби; правові норми; форми (джерела)
права; система права; правоутворення та правотворчість;
юридичний процес; суб’ кти права; реалі ація та астосування
права; правові відносини; правосвідомість і правова культура;
тлумачення права; правова поведінка; поняття і види юридичної
відповідальності; аконність і правопорядок; механі м правового
регулювання; ціннісна характеристика права; правова система та
сім’ї правових систем.
Теорія держави включа матеріал одо тем: первинне та
похідне виникнення держави; поняття о наки сутність та
типологія держави; функції держави; форма держави; державна
влада і механі м держави; громадянське суспільство і держава;
демократична правова і соціальна держава; держава і
цивілі ація.
В ре ультаті вивчення агальнотеоретичної юриспруденції
студент буде вміти:
використовувати юридичні концепції та теоретичні
положення для входження у професійне юридичне середови е;
ви начати можливості права і держави при вирішенні
соціальних і особистих питань;
володіти мовою права правовими поняттями принципами
нормами процедурами для рішення правових питань;
ро межувати сфери належного су ого та ідеального в бутті
права і держави;
мати уявлення про рі номаніття існуючих правових систем
тенденції їх ро витку та в а модії;
використовувати правове мислення категоріальний апарат
юриспруденції для вирішення правових проблем та проблем
ро витку держави;
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оцінювати конфлікти
о виникають у суспільстві чере
при му суб’ ктивних прав і юридичних обов’я ків для
використання юридичних асобів і державного механі му в їх
ро в’я анні.
Технології інтерактивного навчання. В умовах модерні ації
системи освіти Міністерством освіти і науки України ви начені
нові стратегічні цілі й тенденції оновлення місту навчання і
виховання юристів професіоналів. Головною метою ви начено
створення умов для особистісного ро витку і творчої
самореалі ації кожного громадянина України формування
покоління датного навчатися створювати і ро вивати цінності.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма органі ації
пі навальної діяльності о ма а мету створення комфортних
умов навчання а яких кожен учень відчува свою успішність та
інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання
поляга в тому о навчальний процес відбува ться а умови
постійної активної в а модії всіх часників навчального процесу;
викладач і студент рівноправними суб’ ктами навчання.
Інтерактивне навчання сприя формуванню навичок та вмінь
як предметних так і агально навчальних; виробленню житт вих
цінностей; створенню атмосфери співробітництва в а модії;
ро витку комунікативних якостей.
Технологія
інтерактивного
навчання
передбача
використання комп’ютерних технологій для моделювання
юридичних ситуацій спільного ро в’я ання проблем.
Завдяки використання відкритої платформи Google Classroom
кожний студент виступа не тільки в ролі «об’ кта» навчання де
він повинен асвоїти й відтворити матеріал переданий йому
викладачем, а передбача астосування методів які стимулюють
пі навальну активність і самостійність учнів. Учень виступа
«суб’ ктом» навчання викону творчі авдання.
Використання новітніх технологій да могу вийти на новий
рівень надання та контролю набутих нань сформувати
конкретні навички предбачені навчальною дисципліною і
перейти від пасивного навчання на особистісно орі нтоване.
Засоби досягнення особистісно орієнтованого навчання:
1. Використання рі них форми і методів
о до воля
ро крити суб’ ктивний досвід студентів.
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2. Стимулювання студентів до висловлювання використання
рі них способів виконання авдань бе страху помилитися
отримати неправильну відповідь.
4. Використання електронного онлайн матеріалу, наприклад
онлайн лекції о до воля учням обрати найбільш важливі для
них види форми навчального місту.
5. Використання технології онлайн тестування нада могу
оцінювання діяльності студентів не лише
а кінцевим
ре ультатом «правильно», «неправильно» але і у процесі їх
роботи.
6. Заохочення прагнення студентів находити свій спосіб
роботи (ро в’я ку адачі) аналі увати способи роботи інших
учнів в процесі навчання вибирати і опановувати найбільш
раціональний спосіб.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Теорія держави і права.
Підручник. Практикум.
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Правознавство.
Навчальний посібник

Перейти до галузі права
Криминальное право и процесс

