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ЧАСТИНА І 
 

Відповідно до навчальних планів у НАВС здобувачам вищої освіти 

бакалавр заочної та денної форм навчання за спеціальністю «Правознавство» 

6.030401 викладається навчальна дисципліна «Теорія держави та права». 

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є набуття здобувачами 

вищої освіти вмінь і навичок стосовно питань (проблем), що пов’язані із 

закономірностями виникнення, розвитку та функціонування державно-

правових явищ у суспільстві, озброєння майбутніх фахівців-юристів науково-

обґрунтованими формами та методами роботи в нормотворчій діяльності, 

при здійсненні систематизації чинного законодавства, у процесі 

правореалізаційної діяльності, узагальненні юридичної практики, проведенні 

профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших 

практичних діях. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

держави та права» є формування в майбутніх юристів загальних знань про 

державу і право, а також оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом 

юридичної науки, формування високого рівня професійної правосвідомості 

та правової культури. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та 

права» є система всієї юриспруденції як єдиної самостійної, цілісної науки, 

що спрямована на вивчення загальних і специфічних закономірностей 

виникнення, розвитку та функціонування держави та права, а також інших 

пов’язаних з ними явищ суспільної дійсності. 

Мультимедійний навчальний посібник відповідає програмі навчальної 

дисципліни «Теорії держави та права».  

Розробка мультимедійного навчального посібника зумовлена 

необхідністю активізації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а також 

потребами забезпечити сучасними електронними дидактичними засобами 

освітній процес у НАВС. 

Навчальний посібник планується використовувати при проведені 

семінарських і практичних занять зі здобувачами вищої освіти ступеня 

бакалавр заочної та денної форм навчання, а також під час їх самостійної 

підготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИНА II 

 

У мультимедійному навчальному посібнику «Теорія держави та права» 

підготовлені такі інформаційні блоки: 

1. «Вступ». Матеріал міститься у текстовому файлі Vstup. doc. 

2. «Навчальні матеріали». Матеріал знаходиться у папці «Lection», яка 

містить 13 файлів: «Tema_1.doc»,  …….. «Tema_13.doc». 

3. «Мультимедійні презентації до тем». Матеріал розміщений у папці 

«Мedia», яка містить 13 файлів: «Mult_1.ppt», …….. «Mult_13.ppt». 

4. «Навчально-методичні матеріали» розміщені у папці «NMM»,  що 

складається з наступних підрозділів: 

4.1. «Контрольні питання». Матеріал знаходиться у папці Kon, яка 

містить 13 файлів: Kon_1.doc, ……….. Kon_2.doc. 

4.2. «Додаткові питання». Матеріал знаходиться у папці Dod, яка 

містить 13 файлів: Dod_1.doc, ……… Dod_2.doc. 

4.3. «Теми рефератів», матеріал знаходиться у папці Ref, яка містить 13 

файлів: Ref_1.doc,  ………… Ref_13.doc. 

4.4. «Завдання для самостійної роботи та практичні завдання». 

Матеріал знаходиться у папці Zavdannya, яка містить 13 файлів: 

Zavdannya_1.doc, ………. Zavdannya_13.doc. 

4.5. «Питання для підсумкового контролю», матеріал знаходиться у 

папці Zalik, яка містить файл Zalik.doc. 

5. «Рекомендована література». Матеріал знаходиться у папці 

Literatura, яка містить 2 файли: Literatura_naukova.doc, 

Literatura_navchalna.doc 

6. «Нормативно-правові акти». Матеріал знаходиться файлі NPA.doc. 

7. «Корисні посилання». Матеріал знаходиться у файлі Posylannya.doc 

8. «Тестовий контроль знань». Матеріал знаходиться у папці Test, яка 

містить 14 файлів: Test_1.doc, ……… Test_13.doc, Test_zalik.doc. 

9. «Авторський колектив». Матеріал знаходиться у файлі 

Avtor_kol.doc. 

 

 



ЧАСТИНА ІІІ 

А) Технічні вимоги до структури: 

 

1. Головна (титульна) сторінка: 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Мультимедійний навчальний посібник з навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ТЕМ 

НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНІ 

МАТЕРІАЛИ 

АВТОРСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

РЕКОМЕНДОВАНА 

ЛІТЕРАТУРА 

Презентаційний текст 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 

АКТИ 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

ТЕСТОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 



2. Головне меню: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

НАВЧАЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ 

РЕКОМЕНДОВАНА 

ЛІТЕРАТУРА 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ТЕМ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 

МАТЕРІАЛИ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВІ АКТИ 

Презентація 13 

Презентація 1 …… 

Лекція 13 

Наукова література 

Навчальна література 

Контрольні питання 

Додаткові питання 

Завдання для 

самостійної роботи та 

практичні завдання 

Питання для 

підсумкового контролю 

АВТОРСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ 

ТЕСТОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

 

Теми рефератів 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Тема 1 …… 

…

1… 

 
Тема 1… 

Тема 13 

Тема 1 …… 

Тема 13 

Тема 1 …… 

Тема 13 

Тема 1 …… 

Тема 13 

Тема 1 …… 

Тема 13 

Лекція 1 …… 



            3. Презентаційний текст: 

 

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник 

«Теорія держави та права», розроблений з урахуванням вимог навчальної 

програми дисципліни «Теорія держави та права», яка викладається в 

Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, 

методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст навчальної 

дисципліни стосовно найважливіших наукознавчих питань теорії держави 

та права, теорії держави та теорії права. 

Мультимедійний навчальний посібник складається з інформаційних 

блоків: 

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета, завдання 

навчальної дисципліни, її зв’язки з іншими дисциплінами. 

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем 

дисципліни. 

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до 

навчальних тем дисципліни. 

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та 

організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, робочу 

програму навчальної дисципліни, контрольні та додаткові питання, 

завдання для самостійної роботи, тематику рефератів і доповідей, 

питання для підсумкового контролю. 

«Рекомендована література» містить перелік джерел, 

рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової 

роботи. 

«Нормативно-правові акти» містить основні нормативно-правові 

акти. 

«Корисні посилання» містить перелік вибраних електронних 

ресурсів. 

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки 

рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни 

загалом. 

«Авторський колектив» – містить відомості щодо розробників 

мультимедійного навчального посібника. 



Б) Технічні вимоги до функціонування: 

 

1. Мультимедійний навчальний посібник планується 

використовувати в операційній системі Windows XP; 7, 8, 10. 

2. При перегляді текстової інформації інформаційних блоків 

«Навчальні матеріали», «Мультимедійні презентації» необхідно 

забезпечити вивід на екран (бажано ліворуч) короткого змісту 

мультимедійного навчального посібника для створення можливості 

швидкого переходу між його складовими частинами. 

3. Для швидкого переміщення по тексту інформаційних блоків 

необхідно забезпечити використання вертикальної смуги прокрутки, 

гарячих клавіш PgUp, PgDn чи кнопки «Далі» в кінці кожного робочого 

екрану. 

4. Підсумковий тест містить питання з відповідями. Необхідно 

підготувати тести так, щоб правильна відповідь не була відома 

користувачеві. Після виконання тесту проставляється оцінка залежно від 

кількості правильних відповідей: 

4.1. Для тестового контролю з окремих тем (№ 1 – № 13): 

«5» – 13-15; «4» – 10-12; «3» – 7-9; «2» – 4-6, «1» – 1-3. 

4.2. Для підсумкового тестового контролю: 

«5» – 81-100; «4» – 61-80; «3» – 41-60; «2» – 21-40, «1» – 0-20. 
 

 


