НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
кафедра конституційного права та прав людини
Назва навчальної дисципліни

Право Європейського Союзу (European
Union law)

Науково-педагогічний працівник (-ки) Науково-педагогічний склад кафедри
https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichniПрофайл викладача (-ів)
Контактний тел.
E-mail:
Сторінка навчальної дисципліни на
офіційному вебпорталі НАВС
Консультації

kafedri/kafedra-konstitucijnogo-ta-mizhnarodnogoprava/zagalni-vidomosti/sklad-kafedri.html
Телефон (044) 520-06-60, внутрішній номер
тел.
k003@naiau.kiev.ua
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=732
Зазначте формат і розклад проведення
консультацій
Очні консультації: відповідно до затвердженого
графіку консультацій науково-педагогічних
працівників кафедри
On-line - консультації: вівторок, п’ятниця з14.00
до 15.00 на платформі ZOOM, Viber, Telegram або
електронну адресу: k003@naiau.kiev.ua

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Право Європейського Союзу» передбачає набуття здобувачами
вищої освіти не лише відповідного рівня юридичного мислення, але й формування їх професійної
ментальності та належної правової культури, закладення стійких психологічних стереотипів щодо
безумовного дотримання вимог законодавства, захисту законних прав та інтересів.
2. Мета та цілі навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів сучасних теоретичних
знань, практичних умінь і навичок про право Європейського Союзу, систему органів ЄС,
опанування основних положень теорії і практики діяльності регіональної міжнародної організації Європейського Союзу та євроінтеграційних процесів, учасником яких є Україна.
Цілі навчальної дисципліни - В результаті вивчення навчальної дисципліни «Право
Європейського Союзу» здобувачі вищої освіти повинні бути здатними до вирішення професійних
задач у своїй професійній діяльності та мати основні загальнокультурні та професійні компетенції з
права Європейського Союзу.
3. Формат навчальної дисципліни:
Очний формат: лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота курсантів
(студентів, слухачів), виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Індивідуальні
консультації курсантів (студентів, слухачів), відповідно до графіку проведення консультацій
науково-педагогічними працівниками кафедри. Передбачений очний формат сесії, а також
дистанційний (on-line, Moodle) та змішаний формат проведення лекційних занять, поточного та
підсумкового контролю.
4. Результати навчання - оволодіння знаннями щодо виникнення та функціонування
інституцій Європейського Союзу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти набуде навики:

- використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових
проблем;
- застосувати теоретичні знання для високопрофесійного виконання службових обов’язків в процесі
правореалізаційної та правозастосовної діяльності;
- практично застосовувати набуті знання при вирішенні професійних завдань, пов’язаних з
міжнародною правовою допомогою.
5.

Обсяг навчальної дисципліни

Загальна кількість годин
16 год.
26 год./12 год.
51 год.

Вид заняття
лекції
семінарські заняття / практичні
самостійна робота

6. Ознаки навчальної дисципліни:
Рік
викладання

семестр

спеціальність

2020

1

право

рік навчання
здобувачів
вищої освіти
1

Нормативний/
вибірковий
нормативний
(Н)

7. Пререквізити – навчальна дисципліна “Право Європейського Союзу” служить
необхідною базою знань необхідних для подальшого успішного опанування дисциплін фахового
спрямування.
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання
Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет із доступом до Веб-сайту НАВС
(дистанційних курсів) для ознайомлення з навчальним контентом, виконання практичних завдань,
самостійної роботи, проходження тестування.
9. Політики курсу
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За
умови об’єктивних підстав навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із
керівництвом НАВС з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача.
На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні теоретичні
положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На лекціях вимагається
активна участь здобувачів ступеня вищої освіти у обговоренні ключових положень теми, ведення
стислого конспекту лекції.
На семінарських заняттях теоретичні знання, отримані здобувачами ступеня вищої освіти
під час лекцій, обговорюються більш детально у формі міні-дискусій, опитування, заслуховування
та аналізу тематичних доповідей та рефератів, а також шляхом розв’язування практичних задач.
При проведенні практичних занять використовуються активні форми їх проведення:
дискусії, ділові ігри, розв’язування тестових та практичних завдань.
Вимоги до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначаються робочими
навчальними програмами дисципліни. Основними завданнями самостійної роботи здобувачів вищої
освіти є набуття навичок самостійного опрацювання фахових інформаційних джерел, підготовка і
безумовне виконання поточних практичних та індивідуальних завдань, а також самостійне вивчення
окремих тем під керівництвом викладача.

Плани семінарських та практичних занять, практичні та індивідуальні завдання, методичні
вказівки до окремих тем, література, система оцінювання занять подані у відповідних методичних
вказівках. Перегляд на Веб-сайті НАВС у розділах «Кафедра конституційного права та прав
людини», «Дистанційні курси».
Пропущені заняття та незадовільні оцінки повинні бути відпрацьовані згідно графіку
консультацій викладачів кафедри.
Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг
лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науковопедагогічних працівників кафедри конституційного права та прав людини, які безпосередньо
проводять заняття (за затвердженим графіком проведення консультацій) або звернувшись із
письмовим запитом на електронну пошту за адресою: k003@naiau.kiev.ua
Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності
відповідно до Положення про академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ
(наказ НАВС від 30 березня 2018 року № 422).

-

якісних освітніх
послуг;
- виконувати
вимоги освітньої
програми;
- поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних
норм
тощо.

-

Примітки

Бал
(оцінки)

Ресурси в
інтернеті,
література

Перелік
необхідних
завдань, які
мають
виконати
здобувачі на
занятті

Наявність конспекту лекційного заняття

Тези:
Дефініції
«право
європейського
союзу»,
«право
європейських
співтовариств»;
«європейське право».
Поняття та предмет права
Європейського Союзу;
Методи
правового
регулювання в рамках ЄС;
Принципи права ЄС.

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=732

-

Права та обов’язки
здобувачів під час
проведення
навчального заняття

- отримання

Ноутбук, проектор

Т.1. «Право Європейського
Союзу: загальнотеоретичні
аспекти» (2 год.)
План:
1. Поняття,
сутність
та
система
права
Європейського Союзу.
2. Принципи
права
Європейського Союзу.
3. Предмет та методи права
Європейського Союзу.
4. Суб’єкти
права
Європейського Союзу.
5. Право
Європейського
Союзу
як
наука
і
навчальна дисципліна.

Лекція

Тема заняття, кількість
годин план заняття, тези

Вид
навчальног
о заняття
Необхідне
обладнання

10. Схема навчальної дисципліни (приклад)

-

2-5

Наявність конспекту лекційного заняття

Ноутбук, проектор

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=732

якісних освітніх
послуг;
- виконувати
вимоги освітньої
програми;
- поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
- дотримувати
ся етичних норм
тощо.

2-5

Наявність виконаних практичних завдань

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=732

-

Тези:
Дефініції
«право
європейського
союзу»,
«право
європейських
співтовариств»;
«європейське право».
Поняття та предмет права
Європейського Союзу;
Методи
правового
регулювання в рамках ЄС;
Принципи права ЄС.

якісних освітніх
послуг;
- виконувати
вимоги освітньої
програми;
- поважати
гідність, права,
свободи
та
законні інтереси
всіх учасників
освітнього
процесу,
- дотримувати
ся етичних норм
тощо.

- отримання

Ноутбук, проектор

-

Семінарські заняття

Тези:
- Дефініції
«право
європейського
союзу»,
«право
європейських
співтовариств»;
«європейське право».
- Поняття та предмет права
Європейського Союзу;
- Методи
правового
регулювання в рамках ЄС;
- Принципи права ЄС.
Т.1. «Право Європейського
Союзу: загальнотеоретичні
аспекти» (2 год.)
План:
1. Вирішення
тестових
завдань з теми.
2. Обговорення
тестових
завдань.
3. Вирішення самостійних
практичних завдань.
4. Обговорення практичних
завдань.

- отримання

Практичне заняття

Т.1. «Право Європейського
Союзу: загальнотеоретичні
аспекти» (2 год.)
План:
1. Поняття,
сутність
та
система
права
Європейського Союзу.
2. Принципи
права
Європейського Союзу.
3. Предмет та методи права
Європейського Союзу.
4. Суб’єкти
права
Європейського Союзу.
5. Право
Європейського
Союзу
як
наука
і
навчальна дисципліна.

11. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання
навчальної дисципліни

участь в роботі впродовж
семестру/екзамен - 60/40

Вимоги до письмової роботи (за умови
наявності)

вибір тематики доповідей відбувається
здобувачем вищої освіти на підставі

Семінарські заняття

Практичне заняття

Умови допуску до підсумкового контролю

консультації з викладачем, під час
написання роботи здобувач вищої освіти
повинен дотримуватись вимог академічної
доброчесності
під час проведення семінарів здобувачі
працюють у такому форматі: усне
опитування, письмовий контроль, тестовий
контроль,
виконання
навчальних
та
індивідуальних
завдань.
Оцінювання
здійснюється по 5-тибальній систем
відповідно
до
критеріїв
оцінювання
навчальних досягнень здобувача вищої
освіти затверджених Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності в Національній академії
внутрішніх справ (наказ НАВС від 02.05.18
№ 642.).
під час проведення практичних занять
здобувачі працюють у такому форматі:
усне опитування, письмовий контроль,
тестовий контроль, виконання навчальних та
індивідуальних
завдань.
Оцінювання
здійснюється по 5-тибальній системі
відповідно
до
критеріїв
оцінювання
навчальних досягнень здобувача вищої
освіти затверджених Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності в Національній академії
внутрішніх справ (наказ НАВС від 02.05.18
№ 642.).
за умови виконання визначеного навчальною
програмою обсягу.

