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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
ТА ВИКЛАДАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

У статті досліджується історія викладання правових знань. 
Висвітлюється роль права як важливого елемента виховання громадян 
та вплив на процес навчання державної ідеології. Описується історія 
формування системи освіти та методики викладання права в Росії, Україні 
та Європі.

Ключові слова: освіта, методика викладання, правосвідомість, вузи.

Невід’ємним елементом виховання громадян у Стародавньо-
му Римі та Стародавній Греції було формування у нього уявлення 
про доброчесність та правосвідомість. Суспільство потребувало 
правової освіти, що й зумовило відкриття спеціальних шкіл. 

Велику увагу проблемі формування правосвідомості у гро-
мадян приділяли в своїх працях Аристотель, Сократ, Цицерон, 
Квінтіліан, Платон та їх послідовники. Так, у своїй книзі «Нікома-
хова етика» Аристотель зазначав, що у вихованні доброчесності ос-
новним елементом є закон. 

Право як важливий елемент правової освіти та виховання 
стало важливим лише у Х столітті. Саме тоді утворилися юридичні 
школи. З ХV століття, в епоху Відродження, громадянське вихован-
ня пов’язують з правами та обов’язками. Право було невід’ємною 
складовою з християнської моралі, що переважала на європейсько-
му континенті.

З XVI століття мислителі епохи Просвітництва виділяли го-
ловний обов’язок громадян – підпорядкування правовим нормам, 
закону, а у ХVIII столітті правова освіта вже поширилася й на інші 
континенти. Правова освіта в Російській імперії почала розвивати-
ся з 1755 року із утворення юридичного факультету Московського 
університету. З ХІХ століття норми законодавства починають вив-
чатися у школах та гімназіях. На юридичних факультетах універси-
тетів з ХІХ століття викладалося кримінальне та цивільне судочин-
ство Російській імперії, природне та політичне право тощо.
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Важливим просвітницьким центром України з 1632 року ста-
ла Києво-Могилянська колегія, а з 1701 року Академія у якій пра-
вовій освіті належало чільне місце. З 1661 до 1773 року Львівський 
університет здійснював підготовку професійних кадрів – учителів, 
суддів, священників. А у 1784 року до складу університету ввійшов 
і юридичний факультет. З ХІХ ст. в Україні відкриваються потужні 
освітні центри: 1805 року - Харківський університет; 1834 році - 
Київський університет; 1865 року - Новоросійський університет; 
1874 року Чернівецький університет. Усі ці заклади готували, й у 
тому числі, юристів на своїх юридичних факультетах. 

В ХІХ сторіччі основними тенденціями викладання права 
були офіційному підходи «державної» школи, а згодом школи «при-
родного права». На початку ХХ століття в Росії та Європі постала 
проблема методики викладання права. Зазначалося, що процес 
навчання повинен відбуватися за відповідними принципами: ґрун-
товності, систематичності та у поєднанні з практичною діяльні-
стю, а учні повинні бути наділені такими чеснотами, як: мужність 
у сприйнятті істини, сумлінність, конкретне мислення, мужність 
відмови від помилкової думки [1, с. 24].

На початку ХХ сторіччя з’являються цікаві методичні праці: 
стаття В. В. Єсіпова «О преподавании права», (1901 р.) у якій розкри-
вається сутність практичних занять по праву [2, с. 20]; Б. В. Єсіпов 
у своїх працях пропонує методику проведення практичних занять 
побудовану на принципах: диспуту по конкретним науковим пи-
таннях, пояснення джерела права, вирішення зі студентами задач, 
повторення пройденого матеріалу, тлумачення кодексів, рольові 
ігри, постійний зв’язок теорії та практики [2, с. 20]. А. Х. Гольмстен 
запропонував методику викладання законознавства в середній 
школі. Він обґрунтовує необхідність використання таких методів 
навчання, як описовий і «позитивно-легіслятивний», які викори-
стовуються для формування критичного мислення та при моделю-
ванні юридичних міркувань [3, с. 36-37]. 

На початку ХХ століття віддавалася перевага фаховій фун-
даментальності у викладанні права, тобто відбувся певний відхід 
від концепції формування державної освітньої політики, наслід-
ком чого стала доступність юридичної освіти. Так, вже у 1903 року 
були створені навчальні заклади для жінок при Новоросійському 
та Харківському університетах. З 1918 року в Україні сформувала-
ся система вищої школи до якої входили такі навчальні заклади, 
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як: університет Св. Володимира (Київ), Харківський, Одеський, 
Таврійський і Катеринославський університети. До 1941 року їх 
поповнили Львівський, Дніпропетровський і Чернівецький, які го-
тували, зокрема, й юристів. Професорами юридичних факультетів 
вузів було видано ряд підручників з радянського, цивільного та 
трудового права. Серед їх авторів: Б. М. Соколова, А. Е. Пашерстнік, 
С. І. Вільнянський.

Формування права свідомого громадянина розпочиналося 
зі школи при викладанні такого навчального предмета, як суспіль-
ствознавство. Даний предмет знайомив учнів з основами радянсь-
кого права, організацією органів влади, нормами трудового та зе-
мельного законодавства, основами історії та економіки. Нажаль з 
другої половини 30-х років і до початку 60-х років було припинено 
його викладання. У подальшому матеріал суспільствознавства був 
дуже заідеологізованим. Ситуація змінилася лише у середині 80-х 
років, коли змогли повернутися до пріоритету загальнолюдських 
цінностей, поваги до прав та свобод громадян. Однак 70-ті роки ха-
рактеризуються цілим рядом негативів для освіти. Це відсутність 
змін у навчальних програмах, постійне зростання інформації для 
засвоєння у поєднанні зі старими методами навчання, формаль-
ність самостійної роботи, перебільшення ролі адміністративних 
методів управління. Все це посилювало пасивне ставлення до нав-
чання у студентів. Але були й позитиви для вищої школи. Збільше-
но увагу до самостійної роботи учнів та запроваджено проведення 
внутрішньо семестрових атестацій [4].

Однією з важливих подій з сфері формування правосвідо-
мості та правового виховання громадян стало видання у 1989 році 
підручника «Основи правових знань» авторства С. С. Алексєєва, 
який значно посилював увага до правового виховання та на необ-
хідності формування правосвідомості громадян у ранньому віці.

Наприкінці 80-х років в Україні почали більше приділяти ува-
ги методики викладання права, а з проголошенням незалежності 
України у 1991 році почалося формування української системи 
освіти. 

Предмети правознавство, основи права, права людини, лю-
дина і світ, особа і суспільство, людина в сучасному світі, онови 
релігієзнавства, філософії посіли належне місце в загальноосвітніх 
шкільних курсах, основним завданням яких стало формування сві-
домої особистості [5].
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ І 
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ
З’ясовуються об’єктивні чинники необхідності введення в систему 

закладів вищої освіти навчальної дисципліни «Міжнародне право», як засобу 
поглиблення і розширення правничих знань підготовки спеціалістів для 
потреб держави в умовах глобалізаційних процесів у світі та інтеграції 
України в європейський цивілізаційний простір.

Ключові слова: міжнародне право, навчальна дисципліна, гу-
манітарні і суспільні заклади вищої  освіти, правнича освіта.

В сучасному світі все більшого значення набуває міжнарод-
не право. Про нього ми чуємо у новинах, коли країни звинувачують 
одна одну у порушенні норм міжнародного права, санкціях, укла-
данні міжнародних угод, діяльності міжнародних організацій та за-
кріплені примату міжнародного права над національним у консти-
туціях країн. І з огляду на це, в населення й здобувачів освіти у тому 
числі формується незрозуміле або викривлене розуміння самої суті 
міжнародного права, котре зводиться до наступного: воно ефемер-
не, не діє, або ж неефективне, або ж слугує ідеологічним підгрунтям 
для виправдання країни перед своїм населенням, або ж воно десь є, 
а що це таке і яка його структура – невідомо. 
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І ця прогалина у знаннях населення і здобувачів вищої освіти 
в Україні можна розглядати як слід від радянської системи освіти й 
ставленням радянського права до міжнародного, що пояснювалося 
власне закритістю радянської правової системи, її консервативністю, 
інтровертністю, байдужістю до загальнолюдських цінностей. Як на-
слідок, Міжнародне право, як навчальна дисципліна, викладається 
здебільшого лише у юридичних вишах, або факультетах міжнарод-
них відносин, і практично відсутня для інших гуманітарних і суспіль-
них спеціальностей закладах вищої освіти. Зазвичай, правова освіта 
на цих гуманітарних спеціальностях здійснюється через викладання 
таких дисциплін загальної підготовки як «Правознавство» і «Основи 
конституційного права України», в межах яких «Міжнародне право» 
або відсутнє взагалі, або ж присутнє  у вигляді однієї  лекції.

І це виглядає дивним, оскільки безперечними є й принципові 
зміни у взаємодії української та міжнародної правових систем, що 
відбулися з моменту здобуття незалежності Україною. Міжнародне 
право стало «інтегрованим» в усі сфери української правової реаль-
ності, в усі галузі внутрішньодержавного права. Тому набуває все 
більшого значення прикладний аспект міжнародного права.

Зважаючи на це, спробуємо обґрунтувати значимість міжна-
родно-правової освіти в підготовці здобувачів освіти. Насамперед, 
здобувачі освіти повинні розуміти саму систему міжнародного пра-
ва та її відмінності від внутрішньодержавного права. Це дасть змогу 
здобувачу освіти скласти хоча й поверхневу, але загальну картину 
механізму взаємовідносин між державами, державами і міжнарод-
ними організаціями, діяльності міжнародних урядових і міжнарод-
них неурядових організацій, міжнародних судових органів, дасть 
розуміння основ дипломатичного права, гуманітарного права, між-
народних механізмів захисту прав людини тощо.

По-друге, слід наголосити на значущості міжнародного права 
і міжнародно-правових інструментів у відстоюванні суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності України в умовах агресії 
РФ, оскільки останні, постійно апелюючи до норм міжнародного 
права, шляхом їх спотворення, намагаються нав’язати Україні й 
світовому співтовариству хибну думку про події на Сході України. З 
цих позицій, здобувачі вищої освіти повинні бути ознайомлені і ро-
зуміти заходи української влади на міжнародній арені, вміти проти-
діяти російській пропаганді. Отже, Міжнародне право як навчальна 
дисципліна безпосередньо несе й ідеологічне навантаження.
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І ще один принциповий момент. Сучасне міжнародне право 
є носієм цивілізаційних цінностей – прав людини та верховенства 
права, в ньому знаходять прояв і нормативне закріплення гуманіза-
ція, демократизація та екологізація міжнародних відносин. Саме як 
провідник більш прогресивних соціальних інститутів і принципів, 
міжнародне право є найважливішим інструментом для формуван-
ня світоглядних установок і професійних правничих цінностей при 
підготовці майбутніх фахівців у системі вищої освіти.

Таким чином, враховуючи глобалізаційні процеси у світі, 
прагнення  незалежної України вступити в європейський цивіліза-
ційний простір, розвивати інтеграцію з народами світу, міжнародне 
право, як навчальна дисципліна, в сучасних умовах  повинна бути 
введена у навчальні розклади як обов’язковий предмет практичні 
на всіх у першу чергу гуманітарних і суспільних спеціальностей ви-
щих закладів освіти й відповідно розроблені навчальні програми, 
створені навчальні підручники, посібники, інша методична літера-
тура з врахуванням специфіки кожної спеціальності.

УДК 342.951:37](437.6)
Боровець І. І.

Камя’нець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНЗ
У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Здійснено загальний огляд актуального закону про вищу освіту в 
Словацькій республіці з акцентом на характерні особливості організації 
діяльності вищих навчальних закладів.

Ключові слова: закон, вищий навчальний заклад, організація, 
функціонування, рівень освіти, науково-педагогічний працівник.

Сьогоднішня система словацької вищої освіти базується на 
положеннях закону № 131/2002, прийнятого Національними Збо-
рами Словацької Республіки 21 лютого 2002 р. 

У вступі документу вказано головний предмет діяльності ВНЗ: 
«Завданням вищих навчальних закладів, які є частиною європейсь-
кого простору вищої освіти та наукових досліджень, визначаєть-
ся формування та гармонійний розвиток свідомої, мудрої, доброї, 
творчої особистості, сприяння розвитку освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я на благо всього суспільства…». Акцентуємо увагу 
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на такому аспекті як «розвиток міжнародної, особливої європей-
ської, співпраці шляхом підтримки суспільних проєктів з вищими 
навчальними закладами за кордоном та іншими іноземними інсти-
туціями, мобільністю працівників та студентів вищих навчальних 
закладів та взаємних визнанням навчання та дипломів про освіту».

Згідно закону в Словаччині функціонують наступні типи ВНЗ: 
публічні (за внутрішньою сутністю діяльності відповідають україн-
ському визначенню – державні); державні (приблизним українсь-
ким відповідником терміну є спеціалізований заклад, що здійснює 
підготовку кадрів на державне замовлення) трьох напрямків: вій-
ськового, поліційного, охорони здоров’я; приватні; філіали інозем-
них навчальних закладів. Станом на кінець 2020 р. у Словацькій 
республіці діють 20 публічних, 3 державних, 11 приватних та 4 за-
кордонних ВНЗ (див. Додаток).

ВНЗ зобов’язуються складати перспективний план розвитку 
на період кожних наступних шести років. У законодавчому регулю-
ванні більшості напрямків діяльності, структурі органів та органі-
зації навчання у ВНЗ словацька нормативно-правова база є схожою 
з українською, тому в наступних сюжетах зупинимося на особливо-
стях, на яких варто акцентувати увагу.

Передбачене досить суворе покарання у формі штрафу за на-
дання освітніх послуг юридичними особами, що не підпадають під 
законодавче визначення «вищий навчальний заклад» (від 16600 до 
500000 євро), а також у разі організації навчання за неакредитова-
ними або позбавленими акредитації спеціальностями (від 5000 до 
20000 євро).

Репрезентативними органами самоврядного простору вищої 
освіти у Словаччині є: Рада закладів вищої освіти, студентська рада 
закладів вищої освіти, словацька ректорська конференція. Ректорів 
терміном на 4 роки призначає або ж знімає з посади безпосеред-
ньо президент Словацької республіки. Кандидатури ректора вису-
ває Академічний сенат (15-членний представницький орган, склад 
якого щонайменше на 1/3 творять студенти) відповідного ВНЗ, а 
власне подання президенту здійснює профільний міністр.

Параграфи № 34 та № 39 закону присвячені богословським 
та конфесійним ВНЗ, на порядок функціонування яких впливають 
позиція та приписи відповідної церкви чи конфесії. Особливими 
приписами (параграф 50, ч. 10) визначаються також навчальні про-
грами у галузі медицини, інженерної та будівничої справ.
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У фінансових справах цікавим положенням закону є мож-
ливість ВНЗ брати кредити, але за низки умов: якщо сума кредиту 
не перевищує 60 % надходжень попереднього фінансового року; 
сума річних платежів по кредиту не перевищуватиме 25 % надход-
жень упродовж бюджетного року; на дану справу не можуть бути 
використані кошти, виділені для ВНЗ державним бюджетом.

Законом передбачено, що приватний ВНЗ може називатися 
університетом за умови, що отримає дозвіл на надання освітніх 
послуг третього (найвищого, докторантського, відповідає нашій 
аспірантурі) рівня на не менш, ніж п’яти спеціальностях, а також у 
своїх лавах матиме не менше 2 тис студентів. Філіал закордонного 
навчального закладу може свою внутрішню діяльність організову-
вати за власними параметрами, але зобов’язаний подавати слова-
цьким владним органам інформацію про свою діяльність, в тому 
числі фінансову звітність.

Організація навчального процесу на бакалаврському ступені 
передбачає три (180 кредитів) або чотири (240 кредитів) академіч-
них роки. Заочне навчання містить однакову кількість кредитів, 
але розтягнуте відповідно на чотири та п’ять років. Здобувач стає 
дипломованим бакалавром за результатами захисту бакалаврсь-
кого дослідження (проєкту). Студент може одночасно здобувати 
освіту за двома і навіть більше спеціальностями. Здобувачі магі-
стерського ступеня навчаються три роки (денна форма) та чотири 
роки (заочна) з обов’язком засвоєнням 360 навчальних кредитів. 
Для отримання магістерського ступеня виконуються та захища-
ються дипломні роботи (проєкти).

Докторантське навчання (тобто аспірантура) триває три-чо-
тири роки (180-240 кредитів) на стаціонарі або ж чотири-п’ять 
років заочно. У положеннях привертає увагу можливість ВНЗ 
«укласти угоду про спільні захисти дисертаційних робіт у акреди-
тованих програмах із закордонним ВНЗ, якщо це уможливлюють 
законодавчі приписи відповідної держави».

Окремий параграф врегульовує процес запису здобувачів 
вищої освіти на певні навчальні предмети, які вони бажають вив-
чати. Серед прав студента важливими бачаться можливість змі-
ни індивідуальної навчальної програми в межах спеціальності, в 
рамках визначеного порядку вибрати темп навчання, черговість 
предметів, викладача (у разі кількох визначених альтернатив), па-
ралельно навчатися в іншому ВНЗ. Цікавим положенням є право 
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«хоча б раз на рік мати можливість у формі анонімного опитування 
висловитися про якість навчання та про викладачів». 

На рівні ВНЗ та факультетів передбачена діяльність дисци-
плінарних комісій, які моніторять ситуацію та розглядають справи 
порушень студентами їх обов’язків у навчальному процесі. При цьо-
му половина складу дисциплінарної комісії формується зі студент-
ських представників. Дисциплінарне порушення студентом, що 
сталося більш, ніж рік тому, вважається пробаченим, однак даний 
припис не стосується перерваного навчання (тобто академічної 
відпустки). Згідно параграфу № 101 держава або ВНЗ може надава-
ти студентам позику на оплату навчання. 

Структура науково-педагогічної спільноти словацького ВНЗ 
наступна: професори, запрошені професори, доценти, кваліфіко-
вані асистенти (приблизно відповідають нашому рівню «старший 
викладач»), асистенти, лектори. Дещо незрозумілим вітчизняно-
му читачеві бачиться статус лекторів. Згідно закону до їх обов’яз-
ків входить «навчання, що не передбачає активну участь у дослід-
женнях, тобто практичні заняття, оцінювання студентів… участь у 
створенні навчальних матеріалів». Для виконання функцій лектора 
достатньо мати перший (бакалаврський) ступінь навчання, тому, 
очевидно, він відповідає нашому рівню «лаборант».

Словаччина не є винятком у сучасних тенденціях розвитку 
вищої освіти щодо скорочення кількості ВНЗ. Міністр освіти, 
науки, досліджень та спорту СР Браніслав Греглінг у червні 2020 р. 
розпорядився відкликати державний дозвіл на функціонування 
приватної академії ЗМІ та маркетингової комунікації в Братиславі. 
Тобто підвищуються вимоги до якості роботи навчальних 
закладів, а головним критерієм у вирішенні питання подальшого 
функціонування чи закриття ВНЗ буде інтерес студентів щодо 
здобуття у ньому освіти. Взятий курс на фінансування публічних 
ВНЗ за принципом – «гроші від держави – лише за справжню 
якість». Більше того, міністр анонсував підготовку нового закону 
про вищу освіту.

У жовтні 2020 р. секретар профільного міністерства Л. Пауліс 
озвучив головні актуальні проблеми, які цілком перегукуються з 
українськими: мала кількість абітурієнтів, слабкий рівень підго-
товки випускників середніх шкіл, масовий відтік молоді у закор-
донні навчальні заклади, перевага пропозиції над попитом на рин-
ку освітніх послуг та необхідність об’єднання ВНЗ.
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Отже, Словаччина наразі на порозі кардинальних законодав-
чих змін у сфері вищої освіти.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

В статті розглядаються основні тенденції формування правової 
культури українського суспільства в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
Розглядається питання співвідношення права і моральності виділяють 
окремі аспекти цих феноменів. 

Ключові слова: правова культура, правосвідомість, закон.

Сучасний етап розбудови в Україні демократичної, соціаль-
ної, правової держави та трансформаційні перетворення україн-
ського соціуму вимагають глибокого вивчення теоретичною 
юридичною наукою проблем ефективності дії права, його місця у 
правовому житті. Важливими аспектами зазначеної проблематики 
є питання, пов’язані з поняттям правової культури, її детермінант-
ної ролі у правовому та культурному розвитку особи та суспільства. 
В правовій культурі існує немало дискусійних питань і невирішених 
проблем. До них слід віднести, проблематику дослідження приро-
ди, структури і об’єктивності оцінки правової культури. Неясність 
багатьох її аспектів не може не позначитися на розвитку концепцій 
соціалізації і виховання людини як суб’єкта права. 

Мета статті визначити основні тенденції формування пра-
вової культури в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Історіографія дослідження. Тема формування правової куль-
тури знайшла висвітлення в працях українських та закордонних 
авторів. Російський вчений А. А. Алексеев зазначає, що сутність 
правової культури це визначення загального якісного стану всіх її 
складових, в тому числі і через правосвідомість, який визначає зно-
ву ж якісний рівень правосвідомості: «загальний стан. . . правосві-
домості всього населення країни, що виражає рівень розвитку пра-
ва і правосвідомості...» [1, с. 51] А. П. Овчиннікова в своїй дисертації 
простежує процес формування та використання концептів право-
вої культури – особливих правових понять, які в культурному кон-
тексті набувають складного багатошарового забарвлення[4, с. 7]. 
П. Рабінович визначає, правова система включає різні правові акти, 
різні види правосвідомості, форми (засоби) її виявлення та стан за-
конності [2, с. 12-23]. На думку С. І. Максимова, правова культура є 
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інтегральною характеристикою розвитку правової системи. Важ-
ливим показником правової культури є рівень розвитку правової 
діяльності, що складається з теоретичної продуктивної (діяльність 
учених юристів) та репродуктивної діяльності (юридична освіта у 
всіх її видах і установах), а також і практичної – правотворчої і пра-
вореалізуючої, у тому числі правозастосовної діяльності [8, с. 9].

Основний зміст. Особливу роль в формуванні правової куль-
тури в Російській імперії в другій половині ХІХ – ХХ ст. відіграли ре-
форми, в результаті яких докорінно змінився процес судочинства 
в імперії, і цим самим було внесено зміни у формування правової 
культури. Свій внесок в формування правової культури внесли пред-
ставники російського лібералізму другої половини ХІХ ст. [1, с. 13].

Основному завданню, вирішенню якого намагалися присвя-
тити свої праці багато представників російського лібералізму дру-
гої половини ХІХ ст., стала проблема співвідношення моралі та пра-
ва [3, с. 7]. Особлива увага приділялася кожній окремій людині, як 
особистості. Декларувалася повна свобода людини, право людини 
на власність на вільну конкуренцію в сфері праці [3, с. 8].

Характерною рисою права – обмеження волі, що регулюється 
законом, викликало дискусію про зміст об’єктивного і суб’єктивно-
го права, принципова різниця яких полягала в тому, що суб’єктив-
не право це можливість кожної людини здійснювати певні вчинки 
або вимагати певних дій, а об’єктивне право і є той самий закон, 
який визначає межу свободи для кожної людини. Звідси випливає 
загальне визначення – «право є воля, яка обмежується законодав-
чим актом» [5, с. 11].

В процесі розгляду питання співвідношення права і мораль-
ності виділяють окремі аспекти цих феноменів і ті сторони, які їх 
приводять до протиріччя [6, с. 15]. Моральний і юридичний закони 
мають загальну природу походження, але контролюють різні галузі 
волі людини. Юридичний закон є необхідністю для існування будь 
якого суспільства, так як обмежує посягання на власність і права 
людини з боку інших членів суспільства. Юридичний закон пови-
нен максимально згладжувати моральність між людьми, але не по-
ширювати і не створювати нерівності [5, с. 23].

Еволюцію правової культури, на думку лібералів, наявність 
великої кількості юридичних норм, які в прямому сенсі суперечать 
моральним законам, хоча повинні підтримувати такі моральні ка-
тегорії, як «добро» і «правда». Правові норми з одного боку обтяжу-
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ють обов’язки, а з іншого боку наділяють правами, можливостями. 
Норми моралі лише обтяжуючі. Відповідно моральним нормам ти 
лише зобов’язаний здійснювати певні дії, вести себе певним чином. 
Норми права в двосторонніх відносинах для одного будуть обов’яз-
ком, а для іншого уже правом [7, с. 34]. 

Споглядаючи різницю між правом і моральністю в їх мотива-
ційній взаємодії на вчинки людини. Право набагато більше мотивує 
здійснювати вчинки, які сторона відповідача заслуговує [5, с. 45]. 
Коли ми оплачуємо борг – кредитор має повне право отримати цей 
борг. Так як здійснення морального вчинку – це всього лише наше 
внутрішнє бажання, яке ми здійснюємо лише відповідно своїм вну-
трішнім установам.

 Для еволюції правової культури велике значення мала дис-
кусія про природне і позитивне право. Природне право – це право 
невід’ємне, що витікає із самої сутності природи людини, воно пер-
шопочаткове в відношенні позитивного права [1, с. 32]. Позитивне 
право охороняє порядок, владу і майно, що в сукупності є для лю-
дини лише умовною цінністю, всі вони цінні для людини не самі 
по собі, а як інструмент, який ставить за мету охороняти людську 
особистістю і волю. Людська особистість і повинна бути абсолют-
ною цінністю [6, с. 120]. При цьому, хоч природне право – це і є 
право від природи, по народженню, але все ж воно не є постійним 
і незмінним. Тут єдиний елемент природнього права, що має бути 
завжди при ньому – це обмеження волі іншої людини. Таким чином, 
природне право майже те саме, що і моральний закон, природне 
право базується лише на принципах добра. В усьому іншому воно 
змінюється і переформатовується в зв’язку з розвитком людини і 
суспільства, так як в різні історичні епохи поняття добра докорінно 
відрізнялося одне від одного [1, с. 63]. 

Прогресивною рисою для правової культури є тверджен-
ня Б. А. Кістяківського про обмеження закону в правовій державі, 
де він не може втручатися в галузь невід’ємних прав особистості 
і громадянина. Свобода совісті є важливим особистим (суб’єктив-
ним) правом людини, яке повинно бути не лише закладено в ос-
новні закони держави, але і беззаперечно виконуватись на прак-
тиці [2, с. 142]. Революційним потенціалом були наповнені ідеї, що 
стосувалися права на проведення зборів і демонстрацій, права на 
особисту недоторканність, права на вільний вибір професії. Кістя-
ківський звертав увагу на розвиток руху робочих і вважав необхід-
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ним віднести до особистих прав і закріпити законодавчо право на 
працю. Із права на працю повинні були витікати побічні права – 
можливість отримання грошової компенсації в тому випадку, якщо 
людина отримала виробничу травму і втратила працездатність, 
а також можливість спільно з іншими групами робочих проводи-
ти акції протесту і бастування в тому випадку, якщо вважається, 
що права працюючих в даній ситуації грубо порушені [2, с. 144]. 
Б. А. Кістяківський багато в чому перебільшив декларацію деяких 
особистих прав людини, які багато в чому в сучасних державах за-
стосовуються практично в тих же формулюваннях і зафіксовані в 
конституціях [2, с. 145].

Наступним явищем, яке справило вплив на формування 
правової культури того періоду, є правовий нігілізм – заперечен-
ня права як в цілому так і частинами [9, с. 29]. Б. Н. Чичерін писав 
про те, що «російський ліберал не бажає визнавати». Кожний хотів 
визнати лише той закон, який був би йому до душі. Несприйняття 
права виражалось в аналогічному відношенню до будь яких інсти-
тутів влади, в особливості до тих, які основною своєю діяльністю 
мали захист правопорядку – поліція. Він зазначав, що правовому ні-
гілізму більш підтверджено саме молоде покоління, а це негативно 
впливає на формування правової культури в суспільстві [7, с. 73].

На думку Б. А. Кістяківського, правовой нігілізм російської ін-
телігенції заснований на традиційних уявленнях людини про пра-
во, як про щось несправедливе. Російський інтелігент першопочат-
ково не володів дисципліною ні в правовому, ні в соціальному сенсі, 
а право і правові норми ніколи не були для нього цінністю. При цьо-
му сам Б. А. Кістяківський з нігілістичним підходом був різко не зго-
ден. Він вважав, що цьому сприяє низький рівень правосвідомості 
в суспільстві, з яким потрібно боротися за допомогою юридичної 
освіченості [2, с. 147].

Рішення проблеми правового нігілізму російський лібе-
ралізм бачив в тому, що держава при розробленні правових норм 
повинно брати до уваги особливості психологічного і емоційного 
сприйняття права російським суспільством – щоб не правова норма 
визначала поведінку і уявлення людини, а щоб поведінка і уявлен-
ня про те, як вірно і добре, визначало правову норму[4, с. 8-14].

Таким чином, еволюція правової культури в суспільстві 
визначається дискусією в співвідношені між правовою нормою і 
моральним законом, що проводилася російськими лібералами. Ряд 
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їх ідей носив еволюційний характер, інші – відповідали революцій-
ним настроям того часу. Дана дискусія мала значення для розпо-
всюдження в суспільстві ідей необхідності виконання правових 
норм, які враховують певні свободи людини. В цих дискусіях пи-
тань справедливості, волі, обов’язку, дотримання моральних норм 
набули соціального і індивідуального виміру. Але концепція прав 
особистості в імперії залишається вторинною по відношенню до 
державного і соціального права. 
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Система освіти в Україні на сучасному етапі розвитку зазнає 
суттєвих змін. Унаслідок цього перед педагогічною наукою поста-
ють важливі питання, суть яких зводиться до того, які філософсь-
ко-світоглядні ідеї потрібно взяти за основу загальнотеоретичних 
засад розбудови національної школи, як трансформувати ці ідеї 
щодо специфіки України і в який спосіб впровадити їх в усі галузі 
педагогічної діяльності?

З утворенням незалежної Української держави стратегіч-
ним завданням реформування освіти стало, як зазначається в На-
ціональній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 
відродження й розбудова національної системи освіти як найваж-
ливішої ланки виховання свідомих громадян, формування освіченої 
творчої особистості, зміцнення її фізичного і морального здоров’я. 

Розвиток дитини є основною складовою її виховання. Кож-
на дитина індивідуальна, талановита та особлива. Важливо лише 
створити передумови та надати їй можливість проявити свої при-
родні задатки. Сприяти їх розвитку та вдосконаленню. 

Вдосконалення особистості відбувається на основі набуття 
практичного досвіду, важливою складовою якого є: 

• розвиток навичок інтеграції та взаємодії із зовнішнім се-
редовищем;

• знайомство учнів з правом, його важливою роллю в жит-
ті суспільства;
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• усвідомлення учнями найбільш важливих понять і тер-
мінів юридичної науки;

• формування у дітей фундаментальних цінностей, таких 
як права та свободи людини і громадянина, активної гро-
мадянської позиції;

• вироблення в учнів уміння використовувати правові 
знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод 
та законних інтересів, оцінювати і регулювати свої 
взаємини з іншими, здійснювати вибір моделі поведінки 
у повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись 
на норми права, що стосуються неповнолітніх, 
опрацьовувати окремі положення нормативно-правових 
актів;

• застосовування на правовому матеріалі критичного мис-
лення, аналізу, синтезу, оцінки, рефлексії, уміння спілку-
ватись, дискутувати, розв’язувати проблеми, формувати 
навички правомірної поведінки.

Провідна педагогічна ідея досвіду – виявлення і розкриття 
реалізації навчальних цілей, загального розвитку учнів, надання 
кожному з них оптимальної можливості в особистісному становленні 
й розвитку, розширення можливостей самовизначення. Створення 
дидактичних умов для ситуації успіху дитини у процесі навчальної 
діяльності, збагачення її мотиваційної та інтелектуальної сфер.

Тренінги – це інтенсивна форма навчання та формування на-
вичок. І першими такими навчальними формами можна, напевно, 
вважати різноманітні посвячення та ініціації древніх людей, метою 
яких був якісний стрибок свідомості, перехід його на новий рівень. 
Формування тренінгів в окремий метод навчання і поява пізніше 
їх різновидів пов’язують з ім’ям американського психолога Курта 
Левіна. Цей соціальний психолог в 1946 році створив спеціальні 
тренінгові групи, метою яких було вдосконалення навичок спіл-
кування. Учений стверджував, що більшість ефективних змін у 
поведінці, настановах людей відбувається в групах. Щоб виробити 
нові форми поведінки, свої певні настанови, людина повинна на-
вчитися бачити себе очима інших.

У практичній діяльності загальноосвітньої школи проблема 
активізації навчальної діяльності учнів є однією з найактуальні-
ших, оскільки саме в процесі навчання відбувається розвиток осо-
бистості. Вміле використання інноваційних технологій для активі-
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зації навчальної діяльності значно збагачує навчально-виховний 
процес, підвищує ефективність роботи кожного вчителя.

Інноваційні технології – це цілеспрямована система прий-
омів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплюють 
увесь процес навчання від визначення мети до отримання резуль-
татів. Вони спираються на потреби та інтереси учнів.

Отже, вважаю необхідним введення в навчальний процес та-
ких моделей навчання, які органічно поєднуються із традиційними 
формами та методами, легко застосовуються на різних етапах уроку.

Розв’язання поставленої задачі – завдання інтерактивних 
технологій, що передбачають навчальний процес за умови актив-
ної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається 
розподіл ролей, чітке виконання обов’язків учасників. За такої ор-
ганізації навчання вчитель керує роботою кожного учня опосеред-
ковано, через завдання, якими спрямовує діяльність груп. Звідси 
ідеї «активного навчання», «безпосереднього досвіду», «персоналі-
зації знань», «права учня на турботу та увагу», «необхідність ство-
рення атмосфери відвертості та взаєморозуміння». Згідно з таким 
підходом змінюється зміст навчання, програма складається від-
повідно до потреб та інтересів учнів; навчальний процес структу-
рується на солідарній основі; вчитель виконує роль консультанта 
та джерела знань, а не контролера; постійно існує вибір пізнаваль-
ної альтернативи, а сутність навчання зводиться до накопичення 
суб’єктивного досвіду.

Готуючись до проведення тренінгу, використовую таку під-
готовчу роботу:

1) визначаю цілі та завдання тренінгу;
2) розробляю план-сценарій тренінгу;
3) за потребою готую заздалегідь учнів до проведення тренін-

гу (роздаю питання, що будуть розглядатися, проблеми, які будуть 
обговорюватися, літературу для попереднього опрацювання);

4) здійснюю самопідготовку: продумую власні дії щодо про-
ведення інтерактивної взаємодії, передбачаю план обговорення 
проблеми та можливі висновки, що зроблять учні, обираю час і 
форми узагальнення висновків);

5) розподіляю ролі між учасниками, продумую активну 
участь кожного;

6) готую приміщення до проведення тренінгу та необхідні 
матеріали.
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На уроках-тренінгах відбувається співпраця – спільна діяль-
ність для досягнення загальних цілей, коли учні починають ро-
зуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, 
що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного – це 
успіх групи. Тренінг – це запланований процес, призначений дати 
або поновити знання та навички й перевірити ставлення до про-
блеми, ідеї, поведінки з метою їхньої зміни й оновлення.

Тренінг на уроці правознавства, у моєму розумінні, це своєрід-
на форма роботи, що полегшує засвоєння учнями програмового ма-
теріалу й виконує кілька функцій. По-перше, він має сприяти ство-
ренню позитивної атмосфери на уроках. Адже робота може бути 
продуктивною лише тоді, коли створені належні умови для творчої 
самореалізації особистості, усунені передумови дискомфорту, спри-
чиненого різницею соціальних і вікових статусів учителя й учня. 
По-друге, тренінг покликаний формувати в учнів навички вільно, 
але толерантно висловлювати власні судження, не боячись осуду з 
боку оточуючих і членів команди. Головним принципом роботи має 
стати теза про те, що кожна думка має право на існування. По-третє, 
подібна форма роботи якнайкраще вчить працювати в команді, 
зберігаючи при цьому свою індивідуальність. У своїй роботі я ніби 
свідомо відсуваю себе на другий план, але не залишаюся осторонь. 
Я даю змогу учням розкрити себе повною мірою: це сприяє ство-
ренню ситуації успіху, при якій кожна дитина вірить у свої сили 
та можливості, прагне підняти планку свого професійного рівня. 
Педагог у свідомості дитини має перетворитися з джерела інфор-
мації, «істини в останній інстанції» та карального органу на особу, 
яка спонукає до дії, людину, здатну дати корисну пораду, прийти 
на допомогу у скрутний момент. Першочерговим моїм завданням є 
навчити дитину навчатись. 

Отже, на уроках-тренінгах відбувається співпраця – спільна 
діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають 
розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за 
умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кож-
ного – це успіх групи.

Педагогу слід усвідомлювати, що змістом такого уроку є про-
грамовий матеріал. Мета – реалізація навчальних цілей, загальний 
розвиток учня, надання кожному з них оптимальної можливості в 
особистісному становленні й розвитку, розширення можливостей 
самовизначення. 
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Результат – створення дидактичних умов для ситуації успіху 
дитини у процесі навчальної діяльності, збагачення її мотивацій-
ної, інтелектуальної та інших сфер.

Отже, уроки-тренінги – така організація навчального проце-
су, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень 
має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно 
відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання 
поставленого перед групою завдання.

Уроки-тренінги забезпечують підвищення комунікативного 
аспекту навчання, абстрактне мислення, логічне мислення учнів. 
Процес закріплення, повторення, узагальнення знань стає більш 
творчим, обдуманим. Тому мова йде про оптимізацію навчання. 
Оптимізація – максимум багатовимірний процес, відображений в 
поступовій реалізації принципу, критеріїв, алгоритму та впливу на 
результат. Тренінги можуть використовуватися при вивченні ново-
го матеріалу, при закріпленні знань. 

Чи можу я стверджувати про високу результативність своєї 
професійної діяльності? Саме так. Використання уроку-тренінгу 
допомагає розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчи-
ти логічно розмірковувати, шукати нестандартні шляхи вирішення 
проблем, самостійно робити висновки, використовувати одержану 
інформацію в різних ситуаціях, об’єктивно оцінювати свої досяг-
нення. Уже впродовж кількох років мої учні є призерами міських, 
обласних та Всеукраїнських олімпіад з правознавства.

Сьогодні дуже важливо для людини діяти ініціативно, творчо 
в будь-яких обставинах, цей соціальний запит відповідає потребам 
дитини бути незалежним, щоб знати і мати можливість використо-
вувати свої можливості. 
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ВИКОРИСТАННЯ КАРИКАТУРИ ЯК ВІЗУАЛЬНОГО 
ДЖЕРЕЛА НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА

Проаналізовано ефективність використання карикатури як 
візуального джерела на уроках правознавства. Визначено роль карикатури 
правового змісту у поглибленні знань, розвитку критичного та правового 
мислення, поглибленні інтересу до пізнавальної та творчої діяльності, 
формуванні ключових та предметних компетентностей. Запропоновано 
алгоритм теоретичної підготовки педагога, у роботі з даним видом 
візуального джерела. Опрацьовано правомірні моделі поведінки в життєвих 
ситуаціях, що дозволяють регулювати взаємовідносини, аналізувати і 
синтезувати правовий матеріал за допомогою карикатур. 

Ключові слова: карикатура, візуальні джерела, предметні компе-
тентності, пізнавальний процес, критичне мислення.

Згідно з сучасними вимогами, визначеними Державним стан-
дартом базової та повної середньої освіти, перед учителем суспіль-
них предметів поставлено завдання допомогти учням набути пред-
метних компетентностей, які дадуть можливість індивідуалізувати 
та олюднити теоретичні знання, зрозуміти перебіг правових ситу-
ацій, сформувати позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності.

Одне з актуальних завдань сучасної школи – пошук опти-
мальних шляхів зацікавлення учнів правознавством. Вчитель по-
винен формувати не лише вузьконавчальні, а й широкі пізнавальні 
мотиви.

Візуальні джерела на уроках правознавства – системна ро-
бота, заснована на опрацюванні відповідної джерельної бази, що 
дозволяє самостійно розкрити сутність правових подій, явищ, про-
цесів. Застосування карикатури як одного із видів візуальних дже-
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рел при вивченні правознавства має високу ефективність для пог-
либлення інтересу учнів до пізнавальної та творчої діяльності, для 
формування в них ключових та предметних компетентностей.

Історіографічний огляд. Не слід вважати використання ка-
рикатур на уроках новацією. Карикатури використовувались і в 
радянських підручниках, переважно в курсі всесвітньої історії, та 
вважались одним з основних засобів унаочнення матеріалу. 

Проблемі використання карикатур на уроках історії при-
свячені публікації, дослідження, рекомендації відомих науковців, 
дидактів, методистів: О. О. Вагіна, О. А. Горяйнової,  Ю. Комарова, 
П. Мороза, О. В. Фірцева, М. В. Комарова і О. Пометун [6, с. 267].

На жаль, методичних рекомендацій використання карика-
тури як виду візуального джерела на уроках правознавства дуже 
мало. Це говорить про недостатню зацікавленість фахівців даною 
проблематикою. Дана стаття є спробою заповнити цю прогалину.

Метою статті є визначення методичних аспектів викори-
стання карикатури як виду візуального джерела на уроках правоз-
навства. На основі узагальненого досвіду ставлю за мету показати 
необхідність виявлення, осмислення і реалізації нових властиво-
стей і функцій карикатури як засобу візуалізації та адекватного 
технологічного способу роботи з ними.

Зміст проблеми. Особливе місце на сучасному етапі відво-
диться вивченню основ правознавства, які  формують правосві-
домість і правову культуру здобувачів освіти.

Створення в Україні високорозвиненого громадянського су-
спільства і розбудова на основі Конституції України суверенної, не-
залежної, демократичної, правової держави потребує суттєвих змін 
щодо підходів формувань нового покоління. Без належного рівня 
правової освіти і навичок правомірної поведінки неможлива нор-
мальна участь особи у суспільному житті. Старшокласник повинен 
бути психологічно готовим до вступу в доросле життя. Нові якості 
набуваються під час пізнавального процесу, який є складовою ча-
стиною будь-якої людської діяльності. Пізнавальні процеси на уро-
ках правознавства дають можливість визначити мету, плани, зміст 
діяльності, обіграти хід цієї діяльності, свої дії, поведінку, передба-
чити результати своїх дій та керувати ними [4].

Карикатури правового змісту – це цілком самодостатні дже-
рела, які варто використовувати на уроках правознавства не лише 
для поглиблення знань, а й для розвитку в здобувачів освіти кри-
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тичного та правового мислення. Використання того чи іншого 
інформаційного джерела  при вивченні певної теми має бути до-
цільним і  залежати  від мети, яку прагне досягти вчитель на уроці 
правознавства.

Карикатури на правову тематику можна використовувати 
як засіб вивчення думок людей  з різними політичними поглядами. 
Схема аналізу карикатур правовиховного змісту повинна передува-
ти процедурі її опису. На цій стадії не потрібно будувати припущень 
щодо того, що учні бачать. Достатньо описати персонажів, зображе-
них на карикатурі. Як вони одягнені? Що вони роблять? Наскільки 
реалістично чи гіперболізовано зображені персонажі? Якщо зобра-
ження гіперболізовано, то якими засобами це досягається? Також 
необхідно описати, що діти бачать на задньому/передньому плані, 
у центрі, з лівого та правого країв карикатури. Після цього можна 
переходити  до безпосереднього аналізу карикатури правовихов-
ного змісту [2].

Важливою умовою успішної роботи з карикатурами є пра-
вильне використання робочого часу уроку. Щоб раціонально його 
використати, варто застосовувати випереджаючі завдання, коли 
учні будуть приходити на урок з певною теоретичною підготовкою 
з теми. Ідеальним варіантом для роботи в цьому напрямку є домаш-
ні завдання. Саме їх і можна зробити творчими, коли діти, застосу-
вавши інформаційні компетентності, відшукають потрібну інфор-
мацію самостійно [5, с. 25]. Важливим джерелом інформації може 
стати електронний варіант тижневика «Юридичний вісник Украї-
ни», де можна знайти ряд цікавих  ка-рикатур правового змісту.

Враховуючи методичні рекомендації для проведення Дер-
жавної підсумкової атестація з предмета «Основи правознавства» 
для  учнів 9-х класів, яка проводиться в письмовій формі, при скла-
данні завдань вчителеві слід взяти до уваги перелік типів завдань. 
Різноманітність завдань дає можливість виявити й оцінити рівень 
сформованості правової предметної компетентності дев’ятиклас-
ників у сукупності таких як інформаційна (правові знання), логіч-
на (розвиток юридичної логіки), процесуальна (правові вміння), 
аксіологічна (емоційно-ціннісне ставлення учня до правових явищ 
і процесів); поточні зміни в чинному законодавстві України; від-
повідність завдань віковим особливостям учнів 9-х класів (розви-
ток критичного мислення, вміння абстрагувати, життєвий досвід 
тощо). В переліку методичних рекомендацій вміщені завдання з 
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визначення поняття та ілюстрації його прикладом. Таким прикла-
дом може виступити карикатура правового змісту. Виконуючи такі 
завдання, діти відтворюють поняття якомога точніше до дефініцій, 
поданих у нормативно-правових актах, або ж подають визначення 
поняття у сукупності його суттєвих ознак. Важливо, щоб учні проде-
монстрували вміння ілюструвати теоретичне положення конкрет-
ним прикладом, що й слугуватиме індикатором їхнього розуміння 
основних теоретичних положень правознавства [1].

При викладанні предмету «Основи правознавства» особли-
ву увагу слід приділити правовідносинам, учасниками яких є не-
повнолітні особи. Саме використання карикатури як візуального 
джерела на даних уроках уможливлює формування конкретних 
знань і загально правових уявлень здобувачів освіти і застосування 
ними правових знань для реалізації і захисту прав, свобод і закон-
них інтересів. Також це дозволяє регулювати взаємовідносини з ін-
шими людьми, вибирати правомірні моделі поведінки в життєвих 
ситуаціях, аналізувати і синтезувати правовий матеріал [3, с. 78]. 

До прикладу меже бути робота з таблицею, в якій вміщені 
карикатури. Здобувачі освіти отримують завдання описати те, що 
зображено на карикатурах. Хто є учасниками ситуації? Чи мож-
на кваліфікувати ситуацію як адміністративне правопорушен-
ня? За якими ознаками? Визначають вид правопорушення і міру 
відповідальності за допомогою витягів з Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення і заповнюють таблицю.

Карикатура
Вид адміністратив-

ного правопорушен-
ня

Вид адміністративного 
стягнення відповідно 

до КУпАП

Куріння в забороне-
ному законом місці

Куріння тютюнових 
виробів у місцях, де це 
заборонено законом, а 
також в інших місцях, 
визначених рішенням  
відповідної сільської, 
селищної, міської ради, 
тягне за собою  попе-
редження або накла-
дення штрафу від 3 до 
10 НМДГ (ст.175-1 КУ-
пАП)



29

Розпивання пива в 
забороненому зако-

ном місці

Розпивання пива (крім 
безалкогольного), ал-
когольних, слабоал-
когольних напоїв на 
вулицях, у закритих 
спортивних спорудах, у 
скверах, парках, у всіх 
видах громадського 
транспорту (включа-
ючи транспорт міжна-
родного сполучення) 
та в інших заборонених 
законом місцях, крім 
підприємств торгівлі 
і громадського харчу-
вання, в яких продаж 
пива, алкогольних, сла-
боалкогольних напоїв 
на розлив дозволено 
відповідним органом 
місцевого самовря-
дування, або поява в 
громадських місцях у 
п’яному вигляді, що об-
ражає людську гідність 
і громадську мораль, 
тягне за собою поперед-
ження або накладення 
штрафу від 1 до 5 НМДГ 
(ст.178 КУпАП).

Перехід вулиці в за-
бороненому місці

Непокора пішоходів 
сигналам регулюван-
ня дорожнього руху, 
перехід ними проїзної 
частини у невстановле-
них місцях або безпо-
середньо перед транс-
портними засобами, що 
наближаються, невико-
нання інших правил до-
рожнього руху - тягнуть 
за собою попередження 
або накладення штрафу 
від трьох до п’яти НМДГ 
(ст.127 КУпАП).
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Порушення правил 
пожежної безпеки 
в лісі

Порушення вимог по-
жежної безпеки в лісах 
тягне за собою накла-
дення штрафу на грома-
дян від 1 до 3 НМДГ і на 
посадових осіб - від 3 до 
10 НМДГ. Знищення або 
пошкодження лісу вна-
слідок необережного 
поводження з вогнем, 
а також порушення ви-
мог пожежної безпеки 
в лісах, що призвело до 
виникнення лісової по-
жежі або поширення її 
на значній площі,  тяг-
нуть за собою накла-
дення штрафу на гро-
мадян від 3 до 10 НМДГ 
і на посадових осіб – від 
7 до 12 НМДГ (ст.77 КУ-
пАП)

Порушення правил 
полювання або риб-
ної ловлі

Повторне порушення 
правил полювання чи 
таке, яке мало наслід-
ком добування, зни-
щення або поранення 
тварин, тягне за собою 
накладення штрафу на 
громадян від 60 до 120 
НМДГ з конфіскацією 
рушниць та інших зна-
рядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є 
приватною власністю 
порушника, та неза-
конно добутих об’єктів 
тваринного світу чи без 
такої або позбавлення 
права полювання на 
строк до 3 років з кон-
фіскацією рушниць та 
інших знарядь і засобів 
вчинення правопору-
шення, які є приватною 
власністю порушника,  
(ст.85 КУпАП)
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Основною умовою ефективності процесу інтеграції є відмін-
на підготовка вчителя до уроку, адже готових практичних розробок 
уроків з використанням карикатури як візуального джерела на уро-
ках правознавства сьогодні ще досить мало. Для того, щоб навчати 
учнів працювати з карикатурами, педагог повинен мати достатній 
рівень теоретичної підготовки: пройти курсову перепідготовку чи 
тренінги, займатися самоосвітою. Необхідно творчо підходити до 
підбору карикатур, щоб вони відповідали віковим особливостям 
учнів та були цікавими і достовірними. Вчитель повинен досконало 
володіти прийомами роботи в мережі Інтернет, щоб знайти і презен-
тувати необхідні матеріали [6, с. 25].

Висновки. Вважаємо, що використання карикатури як візуально-
го джерела на уроках правознавства сприяє формуванню у здобувачів 
освіти критичного мислення, сприяє процесу пізнання, осмисленню 
правових явищ і фактів, удосконалює навички дослідницької роботи, 
уміння виважено розглядати суперечливі теми. Саме  детальний опис 
візуального джерела, який нами використовується у своїй роботі, до-
помагає виробити в здобувачів освіти відповідні навички спостере-
жень, критичне мислення, виробляє вміння аналізувати і синтезувати 
візуальне джерело,  викликає дискусію на уроці. На підставі викладе-
ного можна констатувати, що в нових соціально-економічних умовах 
зростає актуальність проблеми активізації навчальної діяльності та 
необхідність розширення педагогічного пошуку її вирішення, в тому 
числі використовуючи карикатури як засіб візуалізації навчання.
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У статті, на базі власного досвіду розглядається використання 

електронних. ресурсів при підготовці учнів до предметної олімпіади з пра-
вознавства.

Ключові слова: електронні ресурси, олімпіада, правознавство, учні.

У сучасній освіті одним із пріоритетних напрямів розвитку є 
інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій в освіт-
ній процес, що значно покращує якість та ефективність навчання. 
Застосування комп’ютерних технологій потребує перегляду форм 
і методів освітньої діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні тех-
нології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Застосу-
вання комп’ютерних технологій підвищує активність учня, веде до 
перебудови процесу здобуття знань в бік самостійних форм навчан-
ня. Без перевантажень можна інтенсифікувати даний процес в умо-
вах профільного навчання завдяки раціональному використанню 
комп’ютерних технологій. 

Комп’ютер може використовуватися у всіх видах і формах 
навчання. При цьому будь-який підхід до виділення умов викори-
стання комп’ютера повинен завжди визначатися вчителем, який 
також приймає рішення про дидактичну об’єктивність використан-
ня його на конкретному етапі навчання.  При цьому треба мати на 
увазі, що загальна мета використання ґаджетів – це розвиток твор-
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чої ініціативи учнів при вирішенні різного роду задач. З такою ме-
тою програма для комп’ютера повинна методично складатися так, 
щоб вона могла виступати в ролі «партнера» і «помічника» для уч-
нів при вирішенні освітніх завдань.

Отже, при використанні комп’ютерних технологій робота 
вчителя збагачується організаційними компонентами. Педагог 
дозує роботу учнів з комп’ютером, організовує допомогу учням, 
а головне – доповнює «бездушне» функціонування техніки. Слід 
зазначити те, що саме вчитель є центральною фігурою навчання 
та виховання учнів, а все навчально-виховне середовище (в тому 
числі комп’ютери та інші дидактичні засоби) виконує роль інстру-
ментів для впливу на учнів. Однак зберігається дієвість самої си-
стеми навчання: педагог так трансформує структуру процесу ро-
боти, будує методику навчання, організовує освітній процес, щоб, 
використовуючи комп’ютери, інтенсифікуючи самостійну навчаль-
но-пізнавальну діяльність учнів, значно підвищити ефективність їх 
навчання. 

Широке використання техніки, розробка педагогічних про-
грамних засобів, відбір і підготовка для них навчальної інформації 
суттєво змінюють методику роботи вчителя. Традиційно методика 
роботи вчителя спрямована на забезпечення його неопосередко-
ваного контакту з учнями, формування в них знань, вмінь і нави-
чок, на розвиток особистості взагалі. В залежності від принципу 
оптимізації навчання вчитель так трансформує освітній процес, 
структурує зміст, обирає необхідні методи, засоби навчання, його 
форми, умови, таким чином активізує самостійну діяльність учнів, 
щоб в кінці було досягнуто максимально високий ефект навчаль-
но-виховного впливу. Отже, з розвитком комп’ютерної техніки, роз-
ширенням сфери її використання у навчанні розвивається систе-
ма опосередкованого педагогічного впливу, де виділяється новий 
блок – засоби навчання, що замінюють педагога на певному ряді 
етапів освітнього процесу. 

Які ж основні проблеми повинен вирішити вчитель при ор-
ганізації підготовки учнів до предметної олімпіади з використан-
ням комп’ютера? 

Для нас головними перевагами комп’ютерної підготовки уч-
нів до предметної олімпіади з правознавства є такі:

– індивідуалізація навчання;
– збільшення швидкості одержання інформації;
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– можливість моделювання і демонстрації процесів, недо-
ступних для спостереження в умовах школи.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний 
засобів найбільш ефективними вважаю моделювання реальних 
об’єктів,  комп’ютерні тренажери, мультимедійні презентації. 
Автоматизовані навчальні системи моделювання навчальних 
об’єктів повною мірою реалізують давній принцип методики 
викладання: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вони 
допомагають у випадках, коли учень повинен засвоїти велику 
кількість інформації: дати, поняття, терміни, законодавчу базу. Крім 
того, автоматизовані навчальні системи інтерактивні, оскільки 
забезпечують діалоговий режим протягом усього процес навчання. 
У освітньому процесі зараз активно використовуються численні 
компакт-диски з навчальними медіа-програмами, репетиторами 
з різних предметів, електронні підручники. При наявності такого 
підручника дитина самостійно, без допомоги вчителя може вдома 
вивчати предмет. В підручниках є не тільки розповідь, схеми, 
відеофрагменти подій, а й питання, тестові завдання. Таким чином, 
учень самостійно може контролювати свій рівень знань, виявляти 
прогалини в знаннях.

З метою ефективної підготовки учнів до олімпіади з правоз-
навства створила та використовую електронний освітній ресурс 
«Правознавство (на допомогу учням та вчителям у підготовці до 
предметної олімпіади)» (мал.1).

Мал.1. Головна сторінка електронного освітнього ресурсу 
«Правознавство»
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Вивчення предмету правознавства неможливе без викори-
стання нормативних актів, тому наступний розділ електронного 
ресурсу присвячений опрацюванню нормативно-правової бази та 
законодавства України. Учням надається можливість самостійно 
ознайомитися з нормативними документами та використовувати 
їх при розв’язанні юридичних задач та тестуванні, а при необхід-
ності скачати потрібний нормативний акт (мал.2).

В учнів необхідно спрямовувати на критичне сприйняття 
підручників і орієнтувати на те, що так само вони можуть аналізувати 
інші джерела інформації. Учням дуже подобається знаходити сильні та 
слабкі сторони підручників. Це можна зробити за такими критеріями:

– чи дає підручник посилання на інші джерела (це розвиває 
навички аналізу фактів)?

– чи дані джерела створюють повну картину поглядів на про-
блему?

– чи аналізуються і обговорюються реально вказані проблеми?
Не є великим секретом, що значний відсоток успішного нав-

чання учнів залежить від уміння працювати з навчальним текстом 
підручника, який містить заголовки, пункти, підпункти, виділен-
ня іншим шрифтом, графіки, схеми, таблиці, запитання і завдан-
ня. Навчитися працювати з цим навчально-методичним апаратом 
підручника і, що головне, з текстом підручника є одним з головних 
завдань навчання.

Мал.2. Нормативно-правова база



36

Адже це згодом полегшить роботу учням по самостійному 
здобуттю знань, що є дуже важливим у сучасній концепції отри-
мання знань і практичному їх використанню. Тому увазі учнів пред-
ставлені електронні підручники «Основи правознавства. 9 клас», 
«Правознавство. 10 клас», які можна відкрити на потрібній сторінці 
або скачати (мал.3).

При підготовці до олімпіади з правознавства недостатньо за-
своїти лише програмовий матеріал підручника та ознайомитися з 
нормативно-правовою базою, необхідно поглиблювати юридичні 
знання за допомогою юридичної літератури. З цією метою пропо-
ную учням опрацювати додаткову юридичну літературу, яку також 
можна використовувати при вирішенні юридичних задач та тесто-
вих завдань (мал.4).

Питома вага тер-
мінів в суспільствознав-
чих дисциплінах у загаль-
ній сумі знань, мабуть, 
найвища. Термін – одна з 
логічних форм мислення, 
вищий рівень узагаль-
нення. Наступний розділ 
допомагає акцентувати 
увагу учнів на основних 
поняттях теми (мал.5).

Мал.3 Електроні підручники

Мал.4. Додаткова юридична література
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До складу електронного ресурсу входять юридичні задачі, які 
повинен розв’язати учень у процесі підготовки до олімпіади, метою 
виконання яких є систематизація знань та формування практич-
них умінь (мал.6).

Для організації кон-
тролю знань, закріплення 
теми або перевірки опор-
них знань розроблено те-
стові завдання. Тестовий 
контроль відрізняється 
від традиційного меншою 
суб’єктивністю оцінюван-
ня, меншою трудомісткі-
стю виконання і більшим 
зіставленням результатів. 
Тестування слід використо-
вувати не лише як інстру-
мент контролю, а й як засіб 
засвоєння нової інформації 
і формування інтелектуаль-
них умінь. Ефективнішими 
тести стають за умови їх 
системного використання.  
Це дає змогу діагностувати 

Мал.6. Юридичні задачі

Мал.7. Тестування
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цілі навчання, рівень засвоєння знань, ступені абстракції і ступінь 
усвідомлення знань (мал.7).

Також полегшить роботу учням по самостійному здобуттю 
знань та допоможе знайти додаткову інформацію розділ «Корисні 
посилання» (мал.8).

Засоби для використання на уроках:
– використання готових мультимедійних програм;
– створення власних розробок за допомогою стандартного 

програмного забезпечення.
Актуальність використання комп’ютерних технологій обу-

мовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання 
на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп’ютер не може повні-
стю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість 
зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; 
по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспек-
ти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність 
та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК 
ніколи не зможе взяти на себе. Отже вчитель повинен визначити 
місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій в своїй 
професійній діяльності. Використовуючи ці інструменти, я можу: 

– організовувати активно-діяльнісні форми навчання; 
– за рахунок діалогу з програмою, яка отримує характер на-

вчальної гри, сприяти активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів, підвищити мотивацію до вивчення правознавства;

Мал.8. Корисні посилання
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– організовувати навчання права на основі взаємодії учня і 
комп’ютера та групової роботи учнів;

– всебічно викладати інформацію з використанням високоя-
кісної наочності;

– урізноманітнити та контролювати процес самостійної 
творчої праці учнів на уроках та в позаурочний час;

– проводити самоперевірку на основі програм, які впровад-
жені в освітній процес;

– контролювати теоретичні знання, вміння та навички.
При застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій 

у вивченні правознавства необхідно пам’ятати:
– це дає можливість вчителю скоротити час на вивчення 

матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, пе-
ревірити знання учнів в інтерактивному режимі;

– підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати 
весь потенціал: особистістно-пізнавальний, морально-етичний, 
творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, 
інформаційної культури учнів;

– забезпечує підвищення якості освіти, тобто вирішує одну з 
нагальних проблем для сучасного суспільства;

– дозволяє зробити цей процес цікавим, з одного боку, за 
рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з 
іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за 
формою за рахунок використання мультимедійних можливостей 
сучасних комп’ютерів;

– допомагає ефективно вирішувати проблему наочності 
навчання, розширити можливості візуалізації навчального 
матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів, 
вільно здійснювати пошук необхідного школярам матеріалу 
у віддалених базах даних завдяки використанню засобів 
телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів 
потреби в пошукових діях;

– сприяє індивідуалізації процесу навчання за рахунок наяв-
ності різнорівневих завдань, занурення і засвоєння навчального 
матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи 
зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів пози-
тивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

– розширює можливості для здійснення самостійної навчаль-
но-дослідної діяльності (моделювання, метод проектів, розробка 
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презентацій, публікацій тощо), розвиває тим самим у школярів 
творчу активність.

Крім перерахованого, має велике значення той факт, що в 
процесі роботи учня і вчителя з використанням комп’ютерних тех-
нологій, учень, по-перше, поступово входить в реальний світ дорос-
лих, виробничу діяльність сучасної людини.

По-друге, повсюдне впровадження в життя сучасної людини 
ІКТ ставить вчителя перед дилемою: або ти йдеш в ногу з часом, 
вчиш дітей по-сучасному, з використанням сучасних освітніх техно-
логій, або відстаєш і йдеш із професії.

Завдяки новим, порівняно з «паперовим» підручником, за-
собам подачі й перевірки засвоєного матеріалу (відео, посилання 
на Інтернет, інтерактивні тести тощо) здійснюються з учнями за-
хоплюючі подорожі сторінками юридичної науки. Система поси-
лань на персоналії, словники, документи, відео- та фотоматеріали 
дає змогу звертатись до них у безпосередньому зв’язку з текстом 
підручника. Тестові завдання допомагають ґрунтовніше, якісніше 
засвоїти матеріал.

Можна довго дискутувати з приводу ефективності інформа-
ційно-комунікативних технологій як на уроках так і при підготовці 
до участі у предметних олімпіад, але не використовувати їх не маємо 
права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спро-
щують спілкування і співробітництво, стають визначальними в еко-
номіці і на виробництві, займають центральне місце у процесі інте-
лектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.
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ПРАВОЗНАВСТВА У 2020-2021 Н. Р. 

В ДОКУМЕНТАХ МОН УКРАЇНИ
Стаття, на основі офіційних документів Міністерства освіти і 

науки України, аналізує методичні рекомендації державних органів влади 
і управління щодо викладання предметів правового напряму в школах, 
залежно від політичної кон’юнктури сьогодення. 
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Актуальність теми зумовлена особливостями сучасного 
етапу розвитку української загальної середньої освіти та стану 
суспільства в умовах дистанційного навчання, викликаного світо-
вою пандемією корона вірусу, а, також, військового, ідеологічного 
та інформаційного протистояння з РФ на сході України. В такому 
випадку важливим буде звернути увагу на методичні рекомендації 
МОН України на процес викладання предмету «Правознавство».

«Правознавство» як навчальний предмет сприяє особистіс-
ному розвитку і творчій самореалізації кожного учня через визнан-
ня загальнолюдських цінностей, здатність розуміти й оцінювати 
правові явища та процеси, формування критичного мислення, 
аналіз життєвих ситуацій відповідно до діючих правових норм.

http://www.iat.kiev.ua/index./php?page_id=75


42

У 2020-2021 н. р. чинними є навчальні програми: «Основи 
правознавства. 9 клас» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804). 
Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства [5].

«Правознавство (профільний рівень).10-11 класи» (на-
каз МОН України від 14.07.2016 № 826 і наказ МОН України від 
23.10.2017 № 1407). Програму яких також розміщено на офіційно-
му вебсайті Міністерства [6].

Навчальні програми конкретизують зміст та вимоги до 
загальноосвітньої підготовки учнів із навчального предмета 
«Правознавство».

Правознавство є тим навчальним предметом, засобами якого 
забезпечується законодавче і практичне підґрунтя впровадження 
наскрізних змістових ліній, які інтегрують ключові і загальнопред-
метні компетентності. Саме засобами цієї навчальної дисципліни 
формуються загальнолюдські цінності, як то верховенство права, 
демократія, права і свободи людини і громадянина та інші.

У процесі вивчення правознавства особливу увагу варто при-
ділити правам людини як наскрізному компоненту всіх навчальних 
дисциплін.

В основу предмета «Правознавство» покладено 
компетентнісний підхід, що визначений Концепцією Нової 
української школи.

Показником рівня освіченості за курсом правознавства є пра-
вова предметна компетентність учнів, а це – сукупність набутих уч-
нями правових знань, предметних умінь, сприйняття та розуміння 
важливості загальнолюдських цінностей.

Складниками правової предметної компетентності є:
– інформаційна компетенція: уміння учнів працювати з пра-

вовими документами; користуватись підручником, довідковою лі-
тературою, мережею Інтернет для самостійного пошуку правової 
інформації; користуватися зразками юридичних документів;

– логічна компетенція: уміння учнів пояснювати та застосо-
вувати правові поняття, аналізувати правові явища та процеси;

– діяльнісно-процесуальна компетенція: уміння учнів вико-
ристовувати правові знання для виконання практичних завдань, 
аналізу правових ситуацій й розв’язання правових задач; здійсню-
вати й пояснювати вибір моделі поведінки в життєвих ситуаціях на 
підставі норм права й положень законодавства; усвідомлювати від-
повідальність за власну поведінку;
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– аксіологічна компетенція: уміння висловлювати власні 
оцінні судження, оперуючи такими категоріями як право, демо-
кратія, свобода, гідність, відповідальність, права людини; фор-
мулювати аргументовану думку щодо суспільних проблем та дер-
жавних реалій, пов’язаних із правом [4].

Курс «Основи правознавства» та «Правознавство» вивчаєть-
ся у 9 – 11 класах впродовж одного навчального року. Зміст на-
вчальних предметів відповідає віковим особливостям учнів і сучас-
ним освітнім викликам.

У програмі профільного рівня відсутній розподіл навчаль-
них годин за розділами. У межах загальної річної кількості годин 
учитель самостійно визначає час для роботи над кожним розділом, 
темою програми, дбаючи про досягнення очікуваних результатів.

Окремою структурною складовою програм є практичні за-
няття, які сприяють формуванню в учнівства вміння практичного 
застосування окремих положень законодавства. Кожне практичне 
заняття є тематичним і має певне змістове наповнення відповідно 
до контексту конкретної теми.

На практичних заняттях доцільно використовувати дослід-
ницькі методи та метод проблемного викладу. Відповідно до сучас-
них підходів учитель не сам пропонує проблему, а визначає її спіль-
но з учнями. Під час цих уроків діяльністю учителя є організація 
процесу та сприяння, допомога молоді під час розв’язання проблем.

Серед інформаційних ресурсів для проведення практичних 
завдань, зокрема з акцентом на права людини, потрібно використову-
вати напрацювання міжнародних організацій, таких як ООН, Рада Євро-
пи та ОБСЄ, які розміщено у відкритому доступі у мережі Інтернет [4].

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання. Основ-
ною метою оцінювання учнів є не перевірка і контроль, а забезпечен-
ня зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного 
освітнього процесу потрібно застосовувати не тільки поточне, а і фор-
мувальне оцінювання (тобто оцінювання для навчання), яке передба-
чає надання учням підтримки, коригує засоби та методи навчання у 
випадку виявлення їх неефективності, визначає подальші цілі.

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження осо-
бистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального 
досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної 
траєкторії розвитку особистості, є невід’ємним складником проце-
су та здійснюється постійно.
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Крім вище зазначених видів оцінювання вчитель може засто-
совувати підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне). 
Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням резуль-
татів тематичного оцінювання.

Невід’ємною складовою роботи вчителя правознавства є 
моніторинг стану сучасного законодавства, відслідковування його 
поточних змін і трансформацій. Особливо це стосується питань 
конституційної модернізації державно-правових відносин. У цьому 
контексті необхідно відстежувати зміни конституційно-правового 
регулювання окремих видів суспільних відносин та обговорювати 
їх з учням 9 – 11 класів, спираючись на чинне законодавство [6].

Зокрема, за період кінця 2019 – першої половини 2020 рр. 
Верховною Радою України було прийнято ряд законодавчих актів, 
що змінили правове регулювання окремих суспільних відносин [3]. 
Були прийняті Закони України «Про повну загальну середню 
освіту» (2020 р.), «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціаль-
ні комісії Верховної Ради України» (2019 р.), «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповід-
ність із Законом України «Про внесення змін до статті 80 Консти-
туції України щодо недоторканності народних депутатів України» 
(18.12.2019), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокура-
тури» (19.09.2019), «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з поста (імпічмент)» (10.09.2019) [3].

З 01.01.2020 набрав чинності Виборчий кодекс України, 
прийнятий 19.12.2019, проте до наступних чергових або позачерго-
вих виборів народних депутатів України та депутатів місцевих рад 
діють окремі положення законів України «Про вибори народних де-
путатів України» та «Про місцеві вибори» [3].

Важливо знати і про відтермінування строку набрання чин-
ності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопорушень» – з 1 липня 2020 р., що 
врегульовує питання кримінальних проступків [3].

Під час вивчення правознавства необов’язковим є ретельне 
опрацювання положень нормативно-правових актів, що прийняті з 
метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 
оскільки їх дія у часі є тимчасовою, але їх слід довести до відома уч-
нів задля профілактики захворювання.
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Під час підготовки до олімпіади вчителям правознавства та 
учням потрібно звернути увагу на орієнтовний обсяг навчального 
матеріалу. Зазвичай, для складання завдань охоплюються теми з 
навчальної програми на момент поточного стану вивчення пред-
мету. Потрібно звернути увагу на чинне законодавство, що регулює 
правовідносини в межах розділів, що вивчаються, а також на ро-
зуміння положень Конституції України та міжнародних документів, 
що стосуються прав людини [4].

У 2020 р. світ зіткнувся з пандемією світового масштабу і 
школи були переведені на дистанційне навчання. З огляду на зазна-
чене вище потрібно врахувати подібні виклики і бути заздалегідь 
готовими на них реагувати.

Так, у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 н. 
р. рекомендовано збільшити час на узагальнення та закріплення 
матеріалу за попередній навчальний рік [4].

Учителі мають також удосконалювати свої цифрові компе-
тентності та рівень володіння методикою дистанційного навчан-
ня. Наприклад, за ініціативою Міністерства цифрової трансформа-
ції України створено освітні серіали для вчителів «Базові цифрові 
навички», «Цифрові навички для вчителів» та оглядовий освітній 
серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Ці матеріали 
допоможуть навчитися застосовувати онлайн-інструменти, щоб 
освітній процес став більш захопливим і ефективним [9].

У межах академічної свободи потрібно знайти вебсервіс або 
платформу, які були б зручними для використання як учителю, 
так і учням (наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams 
тощо). Одна із пріоритетних вимог – можливість налагодження 
ефективного зворотного зв’язку [9]. Важливо, щоб в учнів були чіт-
кі інструкції щодо завдань, які необхідно виконати, вільний доступ 
до навчальних матеріалів. Регулярний зворотний зв’язок про до-
сягнуті результати важливий, але не слід його вимагати щодо кож-
ного завдання [9].

Координатором проєктів ОБСЄ в Украйні спільно зі студією 
онлайн освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і науки 
України розроблено онлайн-курс «Права людини в освітньому про-
сторі», який рекомендований Міністерством (лист від 20.03.2019 
№1/11 -2803) [8].

Цей курс допоможе краще зрозуміти сутність та еволюцію 
концепції прав людини, перелік прав кожної людини та особливості 
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прав дитини, умови обмеження прав та їхнє гарантування держа-
вою, права учасників освітнього процесу, зокрема, в Інтернеті, ідею 
навчального закладу, дружнього до дитини, стан дотримання прав 
у закладі освіти, а також механізми захисту прав людини в Україні.

Зазначений курс не лише стане в нагоді вчителям під час 
викладання правознавства, позакласної роботи, але також може 
зараховуватись закладами післядипломної педагогічної освіти під 
час проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації (за 
умови отримання сертифіката) [8].

19 липня 2019 р. у ВРУ офіційно відкрився Освітній центр 
Верховної Ради України. Мета Освітнього центру - підвищити довіру 
громадян до ВРУ, знайомлячи їх з роботою парламенту та депутат-
ського корпусу. Головною цільовою аудиторією Освітнього центру 
Верховної Ради України є молодь, зокрема школярі та студенти [7].

Формати роботи центру є інтерактивні уроки щодо діяль-
ності Верховної Ради України та основ парламентаризму; проведен-
ня зустрічей та майстер-класів з народними депутатами; розробка 
цікавих інформаційних та просвітницьких матеріалів.

На думку автора українська держава, у своїй внутрішній 
політиці, не повинна утискати чи скорочувати, а навпаки більше 
використовувати, такий могутній засіб формування особистості як 
загальна середня освіта, адже саме вона спроможна виховати та під-
готувати до повноцінного зрілого життя патріота та громадянина.
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УPОК-ГPA ПIД ЧAС ВИКЛAДAННЯ ПPAВОЗНAВСТВA
У статті характеризується нормативно-правова база викладання 

предмету «Правознавство», аналізуються вимоги до проведення сучасного 
уроку правознавства та висвітлено власний досвід роботи вчителя 
загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: правознавство, урок-гра, навчальна програма, 
ігрова діяльність.

Aктуaльнiсть теми полягaє у необхiдностi встaновлення 
вiдповiдностi методики виклaдaння пpaвознaвствa в зaгaльноо-
свiтнiх школaх кpaїни до вимог сучaсного життя в умовaх зpостaю-
чого впливу нових концептуaльних поглядiв нa вивчення пpaвоз-
нaвствa, збiльшення iнфоpмaтивної нaсиченостi нaвчaльного 
мaтеpiaлу. Внaслiдок цього пеpед педaгогiчною нaукою постaють 
вaжливi питaння, суть яких зводиться до того, якi методичнi iдеї 
потpiбно взяти зa основу зaгaльнотеоpетичних зaсaд pозбудови нa-
цiонaльної школи, як тpaнсфоpмувaти цi iдеї щодо специфiки Укpaї-
ни i в який спосiб впpовaдити їх в усi гaлузi педaгогiчної дiяльностi?

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
https://www.facebook.com/educationcenterofVRU/about/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_
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Вiдповiдi нa цi питaння нaбувaють особливої aктуaльностi пiд 
чaс оpгaнiзaцiї вивчення куpсу пpaвa у школi й у пpоцесi фоpмувaн-
ня системи нaукових пpaвових понять в учнiв, aдже сaмa освiтa по-
кликaнa допомогти особистостi здобути системнi нaуковi знaння.

Одним iз шляхiв pозв’язaння цих зaвдaнь в нaвчaннi пpaвоз-
нaвствa є викоpистaння методiв нaвчaння, якi пеpедбaчaють зaсто-
сувaння iгоp тa iгpових елементiв в нaвчaльно-виховному пpоцесi. 
Дослiдження, пов’язaнi з pозpобкою i впpовaдженням нових тех-
нологiй, в основу яких поклaдено зaстосувaння iгоp, свiдчaть пpо 
нaявнiсть у них знaчних можливостей щодо пiдвищення ефектив-
ностi нaвчaння.

Пpaктикa покaзує, що монологiчнi пiдходи у висвiтленi 
пpaвового мaтеpiaлу слaбо стимулюють учнiв до aктивного спpий-
няття понятiйного aпapaту, pозвитку мислення тa уяви, не пpище-
плюють нaвички pоботи з додaтковою лiтеpaтуpою, документaми 
пpaвового хapaктеpу. Зaстосувaння ж дидaктичних iгоp спpияє 
pозвитку цiлiсностi тa системностi мислення учня, його уяви, мо-
тивaцiї до вивчення пpедмету, дозволяє бiльш повно зaбезпечити 
усi види його пiзнaвaльної дiяльностi, фоpмувaти вiдповiднi умiння 
i нaвички, iндивiдуaлiзувaти пpоцес нaвчaння.

Дiти будь-якого вiку вiдчувaють потpебу у сaмовиpaженнi, 
сaмоствеpдженнi, a взaємодiя пiд чaс гpи пiдвищує емоцiйно-вольо-
ву нaпpуженiсть, стимулює aктивнiсть i почуття вiдповiдaльностi. 
В iгpaх удосконaлюється зоpове i кiнестетичне спpиймaння, виpо-
бляється умiння володiти ними, pозвивaється iнтелект не лише зa 
paхунок pозшиpення обсягу пpедметiв i явищ, якi спpиймaються 
учнями, aле й зa paхунок поглиблення знaнь пpо них.

Гpa дозволяє зpобити бiльш динaмiчним i цiкaвим пpоцес 
спpийняття мaтеpiaлу. Вонa виключaє небaжaне зaучувaння. У гpi 
знaння зaсвоюються чеpез пpaктику. Учнi не пpосто вивчaють мa-
теpiaл, aле pозглядaють його з piзних бокiв, pозклaдaють нa piз-
номaнiтнi логiчнi pяди.

Окpiм того, гpa вчить культуpи спiлкувaння, виховує повaгу 
до думок колег по комaндi, pозвивaє кмiтливiсть i почуття гумоpу. 
Будь-якa гpa здaтнa цiлком зaхопити гpaвцiв, зaгapтувaти їх, пеpе-
нести з paмок повсякденного життя в тимчaсову сфеpу дiяльностi, 
якa мaє влaсну спpямовaнiсть.

В iгpовiй дiяльностi яскpaво виpaжений етичний змiст, 
оскiльки попpи пaлке бaжaння вигpaти, учaсники гpи не повиннi 
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пеpеступaти межi дозволеного. Гpa мaє й естетичне знaчення, бу-
дучи однiєю з фоpм дитячої твоpчостi. Естетичний хapaктеp гpи то-
тожний пpaгненню твоpити, що сaмо по собi пожвaвлює гpу в усiх 
її видaх i обpисaх.

Отже, оpiєнтaцiя сучaсної системи освiти нa pозвиток особи-
стостi, з одного боку, тa нa досягнення якiсно нового piвня освiче-
ностi, з iншого, – вимaгaють ствоpення нових технологiй нaвчaн-
ня, що зaбезпечувaли б усебiчний pозвиток iндивiдуумa тa високу 
якiсть його знaнь. Нa нaшу думку, викоpистaння дидaктичних iгоp 
вiдповiдaє цим вимогaм.

Метa дaної pоботи полягaє в тому, щоб нa основi нaвчaль-
но-методичної лiтеpaтуpи pозкpити особливостi викоpистaння 
iгpових технологiй нa уpокaх пpaвознaвствa.

Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. Пpотягом 
тpивaлого чaсу в нaшiй кpaїнi булa пошиpенa aудитоpно-уpочнa 
системa нaвчaння, якa дозволялa виклaдaчу одночaсно нaвчaти бa-
гaтьох учнiв. Головним компонентом цiєї системи є уpок. Вiд ефек-
тивностi уpокiв зaлежить ефективнiсть нaвчaльного пpоцесу. Тaкi 
уpоки пpийнято ввaжaти стaндapтними. Вони охоплюють основнi 
етaпи нaвчaльного пpоцесу. Соцiaльно-психологiчнi дослiдження, 
нaочно покaзують, що чим бiльш aктивною є pоль учнiв у пpоцесi 
пiзнaння, тим бiльше iнфоpмaцiї ними зaсвоюється. Як побудувaти 
сучaсний уpок? Як зpобити тaк, щоб уpок не тiльки озбpоювaв уч-
нiв знaннями тa вмiннями, a й викликaв би щиpий iнтеpес, пpиpод-
ню зaцiкaвленiсть, фоpмувaв би їх твоpчу свiдомiсть? 

В остaннiй чaс «модним» стaло пpоведення уpокiв у новiй, 
нетpaдицiйнiй iгpовiй фоpмi: уpок-aукцiон, уpок-вiктоpинa, 
уpок-екскуpсiя (подоpож), уpок-диспут, уpок-квест тощо. У них нез-
вичaйний зaдум, оpгaнiзaцiя, методикa пpоведення. Тому, бaгaто 
виклaдaчiв бaчaть у них пpогpес педaгогiчної думки, пpaвильний 
кpок у нaпpямку демокpaтизaцiї нaвчaльного пpоцесу. 

Для нестaндapтних уpокiв хapaктеpною pисою є iнфоpмa-
цiйно-пiзнaвaльнa системa нaвчaння – оволодiння готовими 
знaннями, пошук нових дaних, pозкpиття внутpiшньої сутностi 
явищ чеpез диспут, змaгaння. Нa тaкому уpоцi виклaдaч може оp-
гaнiзувaти дiяльнiсть гpупи тaк, щоб учнi в мipу можливостi пpa-
цювaли сaмостiйно, a вiн кеpувaв цiєю дiяльнiстю, зaбезпечуючи 
її необхiдним дидaктичним мaтеpiaлом. Поpiвняно iз звичaйним, 
ноpмaтивним зaняттям нестaндapтний уpок стимулює пiзнaвaль-
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ну сaмостiйнiсть, твоpчу aктивнiсть тa iнiцiaтиву пiдлiткa. Нaвчaн-
ня нa тaких уpокaх спpямовaне нa пiдвищення знaнь, фоpмувaння 
пpaцьовитостi, потpiбних у життi нaвичок i вмiнь. Кpiм того, цi 
уpоки бiльше подобaються учням, нiж буденнi нaвчaльнi зaняття. 
Нaсaмпеpед тому, що нaвчaльний пpоцес тут мaє бaгaто спiльного з 
iгpовою дiяльнiстю. Гpa дозволяє зpобити уpок бiльш динaмiчним i 
цiкaвим. Гpa починaється не тодi, коли учнi отpимують зaвдaння, a 
тодi, коли їм стaє цiкaво гpaти. Це ознaчaє, що гpa викликaє пpиємнi 
емоцiї й дaє pоботу pозуму. A, якщо до пpоведення гpи долучити 
пpедстaвникiв пpaвоохоpонних оpгaнiв, то в гpу учнi зaнуpяться з 
бiльшою сaмовiддaчею, ентузiaзмом, кpеaтивнiстю тa винaхiдливi-
стю. Звичaйно, не можнa ствеpджувaти, що всi цi уpоки в aпpiоpi є 
не ефективнi. Пpоте деякi виклaдaчi пеpеоцiнюють знaчення цiєї 
фоpми до тaкого ступеня, що вонa пpевaжaє нaд змiстом, метою 
нaвчaльної дiяльностi нa уpоцi. 

Як свiдчить пpaктикa, нaйpезультaтивнiшим є той уpок, нa 
якому оптимaльно тa paцiонaльно пiдiбpaнi нaвчaльнi фоpми i ме-
тоди, поєднaнi тpaдицiйнi тa нетpaдицiйнi пiдходи до пpоведення 
нaвчaльного зaняття. Pозpобкa гpи потpебує знaчної пiдготовки. 
Aнaлiзуючи стpуктуpу aктивних методiв нaвчaння, можнa легко 
помiтити, що єдиного пiдходу до їх клaсифiкaцiї не iснує, як немaє i 
єдиного погляду нa визнaчення поняття «гpa». Пpоведення pольо-
вих iгоp вимaгaє бiльш pетельної пiдготовки. Тему гpи слiд визнa-
чити не пiзнiш, як зa 1–2 тижнi, a для бiльш склaдних – нaвiть зa 3–4 
тижнi до її пpоведення. У нaйпpостiших iгpaх (бiльшiсть iгоp з тpу-
дового зaконодaвствa, деякi дiловi iгpи з кpимiнaльнопpоцесуaль-
ного пpaвa) pозподiл pолей доцiльнiше пpоводити безпосеpедньо 
пеpед почaтком гpи (це спpиятиме тому, щоб всi учнi готувaлися до 
виконaння кожної з pолей). 

В iнших, бiльш склaдних iгpaх, pолi слiд pозподiлити зaздa-
легiдь, пiдготувaти пaм’ятки для учaсникiв гpи, щоб учaсники 
встигли не лише pетельно вивчити свої «службовi обов’язки» у гpi, 
a й пiдготувaти необхiднi документи, мaтеpiaли, a iнодi й облaд-
нaти пpимiщення. Однaк в усiх випaдкaх бaжaно викоpистовувaти 
жеpебкувaння для pозподiлу pолей, вpaховуючи їх склaднiсть тa 
можливостi окpемих учнiв [3, с. 104]. Пеpед почaтком гpи доцiль-
но нaгaдaти учням основнi пpaвовi ноpми, що стосуються теми. Це 
бaжaно зpобити шляхом опитувaння учнiв (як пpaвило, тих, хто не 
отpимaв aктивних pолей у гpi). Тaкож необхiдно визнaчити цiлi 
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гpи. Для aктивiзaцiї pоботи кожного учня нa уpоцi, їх зaлучення до 
учaстi у гpi доцiльно постaвити зaвдaння пеpед учнями – спостеpi-
гaти зa дiями кожного з учaсникiв iз метою подaльшого aнaлiзу дiй, 
визнaчення допущених помилок. 

Обов’язковою склaдовою кожної pольової гpи мaє бути пiд-
сумковий aнaлiз. Для цього можнa зaпpопонувaти учням оцiнити 
дiї кожного з учaсникiв гpи, визнaчити допущенi ними помилки, a 
тaкож пpодемонстpувaти, як слiд було дiяти пpaвомipно. Доцiльно 
тaкож зaпpопонувaти сaмим учaсникaм зpобити сaмоaнaлiз своїх дiй, 
зaпитaти, з якими зaувaженнями вони погоджуються, a якi ввaжaють 
помилковими. Пiсля тaкого бaгaтостоpоннього aнaлiзу виклaдaч мaє 
пiдвести пiдсумки гpи, aкцентувaти увaгу учнiв нa нaйвaжливiших 
тa нaйaктуaльнiших для них ноpмaх, що вивчaлись у пpоцесi гpи. 

Для aктивiзaцiї учнiв можнa зaстосувaти ще один пpийом: 
пiд чaс pозподiлу pолей слiд доpучити кожному учaснику пiдiбpaти 
одну свiдомо допущену помилку тa зaздaлегiдь повiдомити пpо 
неї вчителю. Бaжaно, щоб ця помилкa не булa очевидною, a вимa-
гaлa виявлення глибоких знaнь тa увaги пiд чaс гpи [1, с. 133–134]. 
Pольовa гpa є нaйбiльш ефективним зaсобом оpгaнiзaцiї пpоблем-
ного нaвчaння. Пpоблемнi ситуaцiї виникaють пpиpодно пpи обго-
воpеннi того чи iншого питaння [6, с. 12]. Pозiгpувaння конкpетної 
життєвої ситуaцiї зa pолями допомaгaє учням виpобити влaсне 
стaвлення до неї, досвiд шляхом гpи, спpияє pозвитку уяви тa нaви-
чок кpитичного мислення, виховaння здaтностi знaходити й pоз-
глядaти aльтеpнaтивнi можливостi дiй, спiвчувaти iншим [2, с. 15–
16]. Для мотивaцiї нaвчaльної дiяльностi тa aктуaлiзaцiї опоpних 
знaнь, уявлень учнiв можнa викоpистовувaти: 

1. «Що? Де? Коли?» Це ефективний метод колективного об-
говоpення, пошуку piшень, що спонукaє учaсникiв пpоявляти свою 
увaгу i твоpчiсть. Його досягaють шляхом вiльного висловлювaн-
ня думок всiх учaсникiв. Вiн допомaгaє знaходити кiлькa piшень з 
конкpетної теми. 

2. Пpaвовий туpнip «Хто кpaщий?» Гpуповa нaвчaльнa дiяль-
нiсть – це фоpмa оpгaнiзaцiї нaвчaння в мaлих гpупaх учнiв, об’єд-
нaних спiльною нaвчaльною метою, зa опосеpедковaного кеpiв-
ництвa виклaдaчa. Стосунки мiж виклaдaчем i учнями нaбувaють 
хapaктеpу спiвпpaцi, оскiльки безпосеpедньо педaгог втpучaється в 
pоботу гpуп тiльки тодi, якщо в учнiв виникaють зaпитaння i вони 
сaмi звеpтaються по допомогу. Це їхня спiльнa дiяльнiсть. 
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3. Квест. Для бiльшостi учнiв пpоблемним є здiйснення логiч-
них опеpaцiй, зaсвоєння великого обсягу iнфоpмaцiї, якa, нa їхню 
думку, не зaвжди їм потpiбнa. Впpовaдження iнновaцiйних техноло-
гiй тa методик нaвчaння i виховaння спpияє piзнобiчному pозвитку 
в учнiв, зaцiкaвленостi учнiв i виклaдaчiв. Однiєю з тaких методик, 
якa вчить знaходити необхiдну iнфоpмaцiю, пiддaвaти її aнaлiзу, 
системaтизувaти тa виpiшувaти постaвленi зaдaчi є квест. Квест 
дозволяє pозвивaти aктивне пiзнaння нa уpокaх, спpияє pозвитку 
мислення, допомaгaє долaти пpоблеми тa тpуднощi, A сaме: виpi-
шити, pозплутaти, пpидумaти, умiти зaстосовувaти свої знaння нa 
пpaктицi у нестaндapтних ситуaцiях, тобто aктуaлiзувaти знaння, 
вчить мислити логiчно, pозвивaє iнтеpaктивнi здiбностi. 

4. Слaбкa лaнкa. Нa тaких уpокaх викоpистовують piзномaнiт-
нi зaвдaння, якi необхiдно зaбезпечити дидaктичним мaтеpiaлом, 
нaочнiстю. Зaлучaти учнiв до пiдготовки тaких уpокiв. Вони ви-
конують piзномaнiтнi твоpчi зaвдaння: склaдaють головоломки, 
мaлюють pисунки, готують зaпитaння для супеpникiв, a головне – 
сеpйозно готуються зa зaпpопоновaними зaпитaннями. 

Бiльшостi iгоp пpитaмaннi тaкi головнi pиси: вiльнa pозвивaль-
нa дiяльнiсть, якa pеaлiзується лише зa бaжaння пiдлiткa, зapaди зa-
доволення вiд сaмого пpоцесу дiяльностi, a не тiльки вiд pезультaту; 
твоpчий, знaчною мipою iмпpовiзaцiйний, дуже aктивний хapaктеp 
цiєї дiяльностi, емоцiйнa пiднесенiсть, супеpництво, змaгaння, кон-
куpенцiя, нaявнiсть. Мaйже всi пpийоми, особи, дiї нестaндapтних 
уpокiв вiдзнaчaються iгpовим стимулювaнням. Нaйвищої мaйстеp-
ностi в пpоведеннi тaкого уpоку досягaє той виклaдaч, який дозво-
ляє своїй гpупi вiльно почувaтися й пеpеживaти, aле утpимує його в 
тих paмкaх, якi потpiбнi для успiху в нaвчaннi. 

Пpи вивченнi piзних pоздiлiв пpaвa можнa викоpистовувaти 
piзномaнiтнi iгpи, тaк, нaпpиклaд, пiд чaс вивчення тpудового 
зaконодaвствa можливе пpоведення iгоp, що iмiтують пpийняття 
нa pоботу, нaклaдення дисциплiнapних стягнень, pозгляд зaяв до 
комiсiї по тpудовим споpaм, звiльнення. Пpи вивченнi кpимiнaль-
но-пpоцесуaльних ноpм у комплексi iгоp «Слiдчi дiї» можнa зaпpо-
понувaти учням pозiгpaти ситуaцiї допиту обвинувaчувaного, свiд-
кa, впiзнaння пpедметa чи особи, очної стaвки тощо. Для виконaння 
pолей пpизнaчaються лише основнi учaсники: слiдчий, пiдозpювa-
ний, свiдок, aдвокaт. Якщо пpоцесуaльнi ноpми вимaгaють учaстi 
iнших осiб (учaсникiв впiзнaння особи, понятих, пpедстaвникiв не-
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повнолiтнього, виклaдaчa тощо), то учaсники гpи повиннi зaявити 
пpо це для їх додaткового пpизнaчення aбо сaмостiйно зaпpосити 
додaткових учaсникiв iз числa пpисутнiх учнiв. Для спpощення 
гpи тa економiї чaсу слiд зaвчaсно зaплaнувaти пpоведення всiх 
цих дiй без pеaльного склaдaння пpотоколу лише iз зaзнaченням 
його введення. Пiсля «зaкiнчення слiдствa» можнa пеpейти до нaй-
склaднiшої гpи в цьому комплексi – «Судовий пpоцес». Для цьо-
го пpизнaчaються суддi, секpетap судового зaсiдaння, пiдсудний, 
aдвокaт, пpокуpоp (деpжaвний обвинувaч), свiдки, експеpт тощо. 
Склaд учaсникiв зaлежить вiд змiсту тa обстaвин спpaви, що пpопо-
нується для pозгляду. 

У пpоцесi пpоведення цiєї гpи не обiйтися без спpощень, aле 
основнi стaдiї пpоцесу (пiдготовчa чaстинa, судове слiдство, судовi 
дебaти, остaннє слово пiдсудного, винесення виpоку) є обов’язкови-
ми. Кpiм того, повиннi бути збеpеженi основнi пpоцесуaльнi момен-
ти (поpядок допиту свiдкiв, зaбезпечення пpaвa нa зaхист тощо). З 
метою aктивiзaцiї учнiв, пiдвищення їх зaцiкaвленостi для цiєї гpи 
необхiдно ствоpити обстaновку, нaближену до iнтеp’єpу зaли судо-
вих зaсiдaнь (pозтaшувaння меблiв, нaявнiсть мiсця для «видaлен-
ня» свiдкiв тощо). Для pозгляду в iгpaх доцiльно пpопонувaти учням 
pеaльнi aбо близькi до pеaльних ситуaцiї. Це pозвивaє фaнтaзiю уч-
нiв, дaє змогу їм aктивнiше долучитися до «pозслiдувaння» обстaвин 
спpaви. Тaкими ситуaцiями можуть бути кpaдiжкa, pозбiйний нaпaд, 
хулiгaнство, нaнесення тiлесних ушкоджень тощо [1, с. 139]. 

Отже, цiннiсть дpaмaтизaцiї як методу нaвчaння в тому, що 
учнi безпосеpедньо включaтимуться в пpaктичну дiяльнiсть, у 
пpоцесi якої в них фоpмується вмiння i нaвички; aктивiзується 
пiзнaвaльнa дiяльнiсть; учнiвськa молодь вiдчувaє себе aктив-
ним учaсником нaвчaльного пpоцесу. Вонa несе в собi високий ви-
ховний потенцiaл як в сaмому змiстi, тaк i в пpоцесi pоботи, коли 
пiдлiтки зaлучaються до спiльної твоpчостi. Пpи цьому мiж ними 
виникaють новi вiдносини, вони по-новому дивляться один нa од-
ного i виклaдaчa, змiнюється їх вiдношення до пpедмету в цiлому. 
Хтось вiдкpивaє в собi новий тaлaнт, хтось знaходить нових дpузiв, 
комусь виступи допомaгaють побоpоти соpом’язливiсть.

«Сучaсний уpок – це твip мистецтвa, де педaгог умiло викоpи-
стовує всi можливостi для pозвитку особистостi учня», – ствеpд-
жувaв М. Ебнеp-Ешенбaх, тому сaме гpa допомaгaє учням повipити 
в себе, викликaє нaтхнення i зaхоплення.
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Як пpиклaд хочемо зaпpопонувaти Вaшiй увaзi уpок – квест нa 
тему пpaв людини.

Piвень володiння темою: впевнений почaтковий/низький 
сеpеднiй. Нaвчaльнi потpеби: 

1. Зaкpiпити pозумiння веpтикaльностi пpaв людини.
2. Усвiдомити мaсштaби поpушень пpaв людини.
3. Ознaйомитись iз мехaнiзмaми зaхисту пpaв людини.
4. Сфоpмувaти впевненiсть у можливостi зaхисту пpaв люди-

ни зa допомогою нaявних мехaнiзмiв.
Нaпpикiнцi зaняття учaсники будуть знaти: 
– якi фaктоpи пpизводять до поpушень пpaв людини;
– якi є нaцiонaльнi мехaнiзми зaхисту пpaв людини;
– куди можнa оскapжити поpушення пpaв людини;
– хто вiдповiдaє зa дотpимaння пpaв людини;
– чому кожен може стaти жеpтвою поpушень пpaв людини;
– успiшнi iстоpiї зaхисту пpaв людини в Укpaїнi.
Нaпpикiнцi зaняття учaсники будуть вмiти: 
– виявляти фiзичнi тa поведiнковi фaктоpи, якi можуть пpиз-

вести до поpушень пpaв людини;
– визнaчaти нaявнi мехaнiзми зaхисту своїх пpaв, pелевaнтнi 

до окpемих поpушень;
– знaходити iнфоpмaцiю, вaжливу для зaхисту тa попеpед-

ження поpушень пpaв людини;
– вiдстежувaти повiдомлення в медia пpо поpушення тa зa-

хист пpaв людини. 
Нaпpикiнцi зaняття стaвлення учaсникiв змiняться 

нaступним чином: 
– учaсники pеaгують нa пpояви поpушень пpaв людини тa 

звеpтaють увaгу вiдповiдaльних осiб нa фaктоpи, якi спpичиняють 
тaкi поpушення;

 – учaсники пpоявляють повaгу до людської гiдностi i pеaгу-
ють нa пpояви неповaги;

– учaсники нaмaгaються долaти негaтивнi нaслiдки поpу-
шень пpaв людини;

 – учaсники вipять в можливiсть зaхисту пpaв людини. 
Iстоpiя Дмитpa.

Доступнiсть гpомaдських пpимiщень для людей з iнвaлiднi-
стю. Дмитpо пеpесувaється нa вiзку. Одного paзу у нього виниклa по-
тpебa пpидбaти лiки i вiн поїхaв у aптеку.
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Необхiднi мaтеpiaли: pулеткa, комп’ютеp/плaншет/телефон 
з доступом до iнтеpнету, pучкa i блокнот.

Зaвдaння 1. Pухaйтесь до нaйближчої aптеки. То булa звичaй-
нa aптекa, яких у мiстi чимaло. Однaк потpaпити до неї людинi нa 
вiзку було склaдно: вхiд не було облaднaно пaндусом, a пpосити чу-
жих людей зaнести його до aптеки нa pукaх Дмитpо не хотiв. 

Зaвдaння 2. 2.1. Зpобiть фотогpaфiю входу до aптеки. 
Pозмiстiть фотогpaфiю входу Instagram 

2.2. Дослiдiть, чи вiдповiдaє констpукцiя пaндусa Деpжaв-
ним будiвельним ноpмaм (ДБН), a сaме: http://www.csma.org.ua/
consult/articles/pandus.pdf. Диpектоp aптечного зaклaду спочaтку 
i не знaлa, що тaке пaндус. Потiм вонa висловилa спiвчуття, зaувa-
живши, що можнa звеpтaтися куди зaвгодно, пpоте нaвpяд чи це 
допоможе. Дмитpо попpосив пеpедaти свої пpетензiї влaснику aп-
течної меpежi i, по можливостi, вiдновити пaндус згiдно iз apхiтек-
туpно-будiвельними ноpмaми. 

Зaвдaння 3. 3.1. Знaйдiть Куток споживaчa в aптецi, сфото-
гpaфуйте. 3.2. Знaйдiть Книгу скapг i пpопозицiй тa нaпишiть скap-
гу (у випaдку поpушення ДБН) aбо позитивний вiдгук стосовно 
пaндусa пpи входi до aптеки. 

«Я дaв їм пiвpоку, щоб вони випpaвили ситуaцiю. Знaв, що 
нaвpяд чи буде зpоблено, aле сподiвaвся, що вони хоч щось спpо-
бують змiнити. Нa жaль», – пpигaдує Дмитpо. Чеpез пiвpоку вiн 
нaписaв зaяву в Деpжaвну iнспекцiю з контpолю якостi лiкapських 
зaсобiв у облaстi тa Головне apхiтектуpно-плaнувaльне упpaвлiння 
мiстa, звеpтaючи увaгу нa поpушення aптекою зaконодaвствa щодо 
людей з iнвaлiднiстю. 

Зaвдaння 4. 4.1. Знaйдiть контaкти для нaдсилaння скapг/
зaпитiв тa ПIБ кеpiвникiв: - Деpжaвної iнспекцiї з контpолю 
якостi лiкapських зaсобiв у вaшiй облaстi - Головного apхiтектуp-
но-плaнувaльного упpaвлiння вaшого мiстa.

 4.2. Зaшифpуйте контaктну iнфоpмaцiю тa ПIБ у виглядi pе-
бусу aбо шифpу тa пiдготуйте ключ до pозшифpовки.

 Однaк вiд цих устaнов Дмитpо отpимaв лиш фоpмaльну вiд-
повiдь: вони не визнaвaли aнi поpушень, aнi їх вiдсутностi. «Коли 
я нapештi мaв нa pукaх усi вiдповiдi, стaло дуже непpиємно – я 
не отpимaв нaвiть мiнiмaльного зaхисту, – pозповiдaє Дмитpо. – I 
щоб довести, що iнвaлiд тaкож може себе зaхищaти – довелося зa 
влaсний кошт зaмовляти в пpивaтного експеpтa будiвельно-тех-

http://www.csma.org.ua/
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нiчну експеpтизу того, що нaзивaлося пaндусом». В експеpтизi 
зaзнaчaлось – iснуючий пaндус не тiльки не вiдповiдaє apхiтектуp-
ним ноpмaм, a й є небезпечним. 

Зaвдaння 5. Зaпишiть контaкти щонaйменше двох екс-
пеpтiв/експеpтних устaнов, якi можуть пpовести будiвельно-тех-
нiчну експеpтизу у вaшому мiстi. Пpидумaйте aсоцiaцiї для кpaщого 
зaпaм’ятовувaння iмен експеpтiв aбо нaзв експеpтних устaнов. 

Вpештi Дмитpо подaв зaяву до окpужного aдмiнiстpaтивного 
суду. 

Зaвдaння 6. 6.1. Чи є окpужний aдмiнiстpaтивний суд у 
вaшiй мiсцевостi? Якщо тaк – то зa якою aдpесою? Якщо нi – то де 
знaходиться окpужний aдмiнiстpaтивний суд, юpисдикцiя якого 
пошиpюється нa вaшу мiсцевiсть? 6.2. Сфотогpaфуйте iнфоpмaцiю 
пpо години pоботи кaнцеляpiї окpужного aдмiнiстpaтивного суду. 
Pозмiстiть фотогpaфiю у Facebook. 

У пеpшiй судовiй iнстaнцiї Дмитpо пpогpaв. Aле його aпеляцiя 
в aпеляцiйний aдмiнiстpaтивний суд булa нaстiльки пеpеконливa, 
що aптекa чеpез кiлькa мiсяцiв «з’їхaлa» зi свого мiсця, зaлишивши 
у спaдок iншим оpендaтоpaм злощaсний пaндус. 

Зaвдaння 7. 7.1. Чи є aпеляцiйний aдмiнiстpaтивний суд у 
вaшiй мiсцевостi? Якщо тaк – то зa якою aдpесою? Якщо нi – то де 
знaходиться aпеляцiйний aдмiнiстpaтивний суд, юpисдикцiя якого 
пошиpюється нa вaшу мiсцевiсть? 7.2. Сфотогpaфуйте iнфоpмaцiю 
пpо години pоботи кaнцеляpiї aпеляцiйного aдмiнiстpaтивного 
суду. 

Днiпpопетpовський aпеляцiйний aдмiнiстpaтивний суд 
визнaв пpотипpaвною бездiяльнiсть Деpжaвної служби з лiкapсь-
ких зaсобiв у Днiпpопетpовськiй облaстi щодо здiйснення пеpевipки 
виконaння лiцензiйних вимог. Кpiм того, суд зобов’язaв pозглянути 
питaння щодо aнулювaння лiцензiї нa pоздpiбну тоpгiвлю лiкapсь-
кими зaсобaми aптеки, пpоти якої позивaвся Дмитpо. Пpaктично 
одpaзу пiсля цього пpем’єp-мiнiстp Укpaїни доpучив Мiнiстеpству 
охоpони здоpов’я paзом з Мiнpегiоном pозpобити змiни до умов 
лiцензувaння aптек, a тaкож медичних зaклaдiв, якi б гapaнтувaли 
вiльний доступ до пpимiщень людям з iнвaлiднiстю. 

Вiтaємо, ви пpойшли мapшpут! Повеpтaйтесь нa мiсце 
збоpу учaсникiв для пpедстaвлення pезультaтiв тa обговоpення. 

Пpи пiдготовцi викоpистaно мaтеpiaл: Ipинa Виpтосу, Центp 
iнфоpмaцiї пpо пpaвa людини: Aдвокaт нa вiзку вигpaв пеpшу в 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ 
РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПРАВОЗНАВСТВА

У статті характеризується нормативно-правова база викладання 
предмету «Правознавство», аналізуються вимоги до проведення сучасного 
уроку правознавства та висвітлено власний досвід роботи вчителя 
загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: методичні рекомендації, навчальна програма, 
сучасний урок, практичне заняття, правова компетентність, Конституція, 
громадянин, критичне мислення.

Правознавство як навчальний предмет сприяє особистісно-
му розвитку і творчій самореалізації кожного учня через визнання 
загальнолюдських цінностей, формування критичного мислення, 

http://life.pravda.com.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&r
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аналіз життєвих ситуацій відповідно до чинних законів, здатність 
розуміти й оцінювати правові явища та процеси. 

У 2020-2021 навчальному році чинними є навчальні програ-
ми: «Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і на-
уки України від 07.06.2017 .№ 804),  «Правознавство (профільний 
рівень) 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
14.07.2016 № 826 і наказ Міністерства освіти і науки України від 
23.10.2017 № 1407) [1].

Правознавство є тим навчальним предметом, засобами якого 
забезпечується законодавче і практичне підґрунтя впровадження 
наскрізних змістових ліній, які інтегрують ключові і загальнопред-
метні компетентності. Концепція наскрізної лінії «Громадянська 
відповідальність» є стрижнем навчальної програми «Правозна-
вство». Саме засобами цієї навчальної дисципліни формуються за-
гальнолюдські цінності, як то верховенство права, демократія, пра-
ва і свободи людини та інші. У процесі вивчення правознавства 
особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному 
компоненту всіх навчальних дисциплін. Освіта відіграє ключову 
роль у формуванні культури демократії. В основу предмета «Пра-
вознавство» покладено компетентнісний підхід, що корелюється 
з основними ключовими компетентностями, визначеними Кон-
цепцією Нової української школи. Показником рівня освіченості за 
курсом правознавства є правова предметна компетентність учнів. 
Правова компетентність – це сукупність набутих учнями правових 
знань, предметних умінь, сприйняття та розуміння важливості за-
гальнолюдських цінностей, ставлень [1].

З урахуванням загальних положень дидактики, особливостей 
специфіки курсу «Основи правознавства» як логічно поєднаної си-
стеми знань виділяють такі вимоги до проведення сучасного уроку:

• урок має вирішувати завдання освіти, виховання та розвит-
ку учнів з урахуванням навчальної мети уроку;

• тема уроку визначається програмою;
• інформація повинна бути доступна для розуміння та за-

своєння учнями, дозування навчального матеріалу повинно спри-
яти реалізації мети уроку та запобігати перевантаженню школярів 
домашніми завданнями;

• додатковий матеріал має ілюструвати та конкретизувати 
поняття курсу, в той же час слід використовувати дискусійні кон-
цепції з відповідної теми;
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• слід використовувати ділові ігри, організовувати роботу з 
текстами нормативно-правових актів, юридичні задачі, обговорю-
вати відомі учням з власного життєвого досвіду, з творів літерату-
ри та мистецтва ситуації правового характеру;

• зміст кожного уроку має бути пов’язаний з реаліями 
сьогодення;

• будучи частиною педагогічного процесу урок має бути те-
матично цілісним і завершеним, дотримуватися міжпредметних 
зв’язків;

• подана у вигляді правових ситуацій інформація має на меті 
формувати правові поняття, набувати правові знання, засвоювати 
терміни та використовувати знання у повсякденних життєвих си-
туаціях, при вивченні інших дисциплін [5].

Уроки правознавства орієнтовано на наступні завдання:
• закласти основи системи правових поглядів і переконань 

учнів;
• ознайомити учнів з основами конституційного ладу Украї-

ни, дати початкові знання з цивільного, сімейного, трудового, 
кримінального та інших галузей права;

• поглибити знання учнів про походження, типи та форми 
держави, історію творення української державності;

• сформувати навички правомірної поведінки, виконуючи со-
ціальну роль громадянина, глави чи члена сім’ї, робітника, ферме-
ра, підприємця, студента чи учня, власника майна тощо;

• виховати в учнів переконання у необхідності суворого до-
тримання законів, непримиренності до протиправної поведінки;

• виробити у школярів уміння аналізувати суспільно-політич-
ні події в Україні та світі, спираючись на знання з теорії та історії 
держави і права, користуватися вітчизняними нормативними та 
міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, 
юридичною літературою [5].

Метою уроків правознавчого спрямування є формування на-
ступних учнівських компетенцій: 

– у сфері пізнавальної діяльності: засвоєння методів само-
стійного отримання юридичних знань, користуючись різними дже-
релами інформації, нормативно-правовими актами, кодексами; 

– в сфері суспільної діяльності: виконання ролей соціально-ак-
тивного громадянина, політика, споживача, члена сім`ї, управлінця; 

– в сфері трудової діяльності: уміння аналізувати політи-
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ко-правові ситуації в країні, на ринку праці, орієнтуватися в нормах 
трудових правовідносин; 

– в інформаційній сфері: за допомогою інформаційних техноло-
гій формувати вміння шукати та аналізувати, передавати інформацію; 

– в культурній сфері: формування навичок безпечної поведін-
ки, вибір шляхів з метою культурного та духовного збагачення [4].

Ефективне навчання потребує використання технологій, 
що допомагають здобути знання, а також розвинути соціальні та 
інтелектуальні навички, необхідні громадянам демократичного 
суспільства. Більш ефективними є підходи, спрямовані на те, щоб 
залучати учнів до активного, спільного, заснованого на критично-
му аналізі навчання [3]. Вчитель не повинен «підносити» дітям ма-
теріал, він повинен вчити учнів самостійно шукати істину, робити 
власні висновки, застосовувати свої знання на практиці, тобто ро-
звивати критичне мислення [2].

У практиці своєї роботи використовую сучасні технології 
навчання: технологію критичного мислення, діалогові технології, 
технологію проблемного навчання, ігрові технології.

Для досягнення поставленої навчальної мети використовую 
різноманітні прийоми: читання тексту з позначками, читання в па-
рах, спрямоване читання, щоденник подвійних записів, «мікрофон», 
метод «очікувань», метод «вільного письма», «мозковий штурм», 
прийом «ЗХВ» («Знаю», «Хочу знати», «Вивчу»), робота учнів у ма-
лих групах (парах), «фішбоун», «рафт» (Р (оль) – А (удиторія) – 
Ф (орма) – Т (ема), «Діаграма Венна», гронування, кубування, сенкан 
(синквейн), «Інсерт» або «Робімо позначки», методи: «Прес», «Не-
закінчене речення», «Тільки хвилина», написання есе, проведення 
дискусії, складання схем, методика «Лінія громадської думки», «За-
йми позицію», «Дискусійна шкала». Ці види діяльності допоможуть 
нам з’ясувати, які позиції можуть існувати в класі щодо вивченого 
питання, як учні засвоїли дану тему, який матеріал їм найкраще за-
пам’ятався. До того ж, кожен матиме можливість обґрунтувати свою 
позицію, порівняти свої думки з поглядами інших, заповнити ті про-
галини в знаннях, які, можливо, утворилися під час уроку.

Отже, саме життя вимагає від нас впровадження в практику 
методик розвитку критичного мислення. Адже діалоговий харак-
тер методик сприяє активізації роботи всіх учнів, дає дітям впев-
неність в свої силах, поштовх до оволодіння новими матеріалами. 
Зростає зацікавленість предметом, бажання здобути більш глибокі 
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знання [2]. На таких уроках учні виробляють вміння працювати 
колективно, а також швидко та якісно опрацьовувати джерела, 
аналізувати матеріал, чітко висловлювати власну думку, слухати та 
поважати погляди інших, зображати схематично свої знання. 

Уроки, де значна увага приділяється розвитку критичного 
мислення, це – творчі, цікаві уроки, де кожен учень – головний актор, 
і тільки від його дій залежить подальший хід уроку. Завдяки вико-
ристанню технології розвитку критичного мислення ми виховуємо 
«гармонійно розвинену особистість», яка зможе самостійно вирішу-
вати проблеми і шукати та знаходити життєву істину [3]. Адже, «не 
тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її» (Б. Паскаль).
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Державні вимоги до рівня підготовки учнів із основ правоз-
навства передбачають набуття ними вміння аналізу та розв’язання 
правових ситуацій. Це має бути обов’язковим елементом навчання 
учнів основ правознавства як на уроках, так і при виконанні ними 
домашніх завдань. Аналіз правових ситуацій – одне з основних 
предметних умінь учнів, що формується в процесі навчання пред-
мета. Однак, у науковій літературі аналіз правової ситуації відно-
сять і до одного з основних методів навчання правознавства учнів. 
Зупинимося на цьому детальніше.

Ми розділяємо думку дослідниці Н. Жидкової про те, що 
предметні вміння з правознавства – це здатність учнів застосовува-
ти способи дій у процесі навчання правознавства, які уможливлю-
ють самостійне здобування та засвоєння ними правових знань, ро-
зв’язування пізнавальних завдань і ситуацій у правовій сфері як у 
навчанні, так і в житті [2; 10]. Ґрунтуючись на цьому визначенні, ро-
зв’язання правових ситуацій можна назвати одним із ефективних 
засобів формування правових умінь учнів 9-х класів. 

Аналіз і розв’язання правової ситуації потребує від учнів за-
стосування комплексу предметних правових умінь, а саме: 1) ре-
продуктивних (визначати предмет правового регулювання); 2) пе-
ретворювальних (проводити аналіз умови ситуації щодо фактів та 
конфлікту між сторонами; визначати проблему, складати план її 
вирішення, застосовувати положення нормативно-правових актів, 
наводити аргументи); 3) творчо-пошукових (оцінювати дії учас-
ників ситуації та їх результати, формулювати рішення й перевіря-
ти його щодо можливих наслідків) [2; 11]. Таким чином, у процесі 
навчання основ правознавства в учнів 9-го класу формуються ком-
плексні предметні вміння. Зазначимо, що цей процес потребує си-
стемності та послідовності. Так, при розв’язанні правової ситуації 
учні мають продемонструвати вміння застосовувати конкретні по-
ложення нормативно-правового акта (наприклад, правові ситуації 
з сімейного, адміністративного чи кримінального права) чи скла-
дати юридичний документ (наприклад, заяву (трудове право) чи 
скаргу-претензію із захисту прав споживача (цивільне право). 

Як вже зазначалося, аналіз правових ситуацій є й методом, 
який у педагогічній літературі належить до групи методів 
ситуативного навчання. Його сутність полягає в тому, що навчальний 
матеріал подається учням як проблема, а знання здобуваються 
ними в результаті активної роботи: добору необхідної інформації, 
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її аналізу з різних позицій, висунення гіпотез, формулювання 
висновків. До основних цілей методу аналізу й розв’язання 
правових ситуацій учнями в процесі навчання основ правознавства 
нами віднесено такі: набуття та закріплення навичок самостійної 
роботи з нормативним матеріалом; вироблення вміння давати 
власну правову оцінку конкретних життєвих ситуацій; досягнення 
належного рівня обґрунтування власної правової оцінки фактичних 
обставин; наближення навчальних форм засвоєння права до 
конкретних ситуацій в житті й моделювання власної поведінки в 
межах права. 

Ефективне використання методу аналізу правових ситуацій 
на уроках основ правознавства сприяє також закріпленню право-
вих знань учнів та виробленню в них таких умінь як працювати з 
правовою інформацією, розробляти план дій, знаходити оптималь-
ний варіант розв’язання, приймати правильне рішення, викладати 
власну думку в усній і письмовій формі, переконливо відстоювати 
та захищати її тощо. Крім цього, у ході аналізу правових ситуацій в 
учнів формуються навички критичного оцінювання різних думок, 
самоаналізу, самооцінювання (як елементів критичного мислення) 
та взаємооцінювання. 

Навчання основ правознавства ґрунтується на особистіс-
но зорієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходах, а 
тому важливим є й те, що при використанні методу аналізу право-
вих ситуацій у навчанні правознавства засвоєння знань і форму-
вання умінь та навичок учнів виступає результатом їхньої активної 
самостійної діяльності щодо розв’язання правової проблеми, у ре-
зультаті чого відбувається формування правових умінь, розвиток 
їхніх розумових здібностей, формується пізнавальний інтерес учнів 
та їхня мотивація до навчання правознавства. Крім того наголоси-
мо, що зазначений нами метод аналізу правових ситуацій зорієнто-
ваний здебільшого на групову діяльність учнів, що дозволяє їм не 
тільки засвоїти навчальний матеріал, а й розвинути комунікативні 
навички – навчитися співпрацювати та взаємонавчатися. 

Якщо підходити до аналізу правових ситуацій як методу 
навчання правознавства, то варто у загальних рисах з’ясувати 
основні вимоги до змісту й методики їх застосування: по-перше, такі 
правові ситуації мають відображати типові випадки, що найчастіше 
трапляються в житті та з якими може зіткнутися неповнолітня 
особа – учень; по-друге, ситуація (проблема, сюжет) мають бути 



64

такими, що можуть реально статися; по-третє, при аналізі правових 
ситуацій першочерговими мають бути навчальні завдання, що 
передбачає значний ступінь їх умовності (фабула правової ситуації 
зазвичай викладається з великим ступенем узагальнення – деякі 
обставини, що мають правове значення, в ній опущені; по-четверте, 
основним завданням аналізу правової ситуації є створення 
практичної моделі, що детально відображає життєву ситуацію; 
і, нарешті, по-п’яте, діяльність учнів на уроці у такий спосіб має 
спрямовуватися на формулювання й висловлювання їхніх оцінних 
суджень щодо права, моделей поведінки учасників ситуації, 
ефективності рішення тощо. 

Метод аналізу правових ситуацій зорієнтований здебільшого 
на групову діяльність учнів, що дає їм змогу як засвоїти навчальний 
матеріал, так і розвинути комунікативні навички, навчитися 
співпрацювати та взаємонавчатися. Його можна застосовувати 
на будь-якому етапі уроку з основ правознавства: для мотивації 
(доцільні короткі односюжетні ситуації); в ході опанування учнями 
нових знань, формування вмінь і навичок (правова ситуація та її 
аналіз може бути основою цієї частини уроку); при узагальненні 
й перевірці знань учнів. Однак, найефективніші вони в основній 
частині уроку, коли учні на основі набутих знань аналізують і 
розв’язують таку правову ситуацію. Слід пам’ятати, що застосування 
цього методу потребує певної алгоритмізації – визначення порядку 
дій учнів. 

Приклад 1. 
Крок 1: аналіз ситуації й установлення всієї юридично значи-

мої інформації, що міститься в ній (обставинами, які матимуть 
значення для розв’язання задачі, як правило, є вік учасників правовід-
носин, розмір завданої шкоди, мотиви, якими керувалися учасники 
правовідносин, тощо).

Крок 2: встановлення нормативних актів, що регулюють 
описані правовідносини, відповідних правових норм, що безпосередньо 
регулюють відносини в ситуації.

Крок 3: ухвалення рішення – відповідь на поставлені запитан-
ня (визначення правомірності дій або правомірного шляху виходу із 
запропонованої ситуації, кваліфікація подій тощо).

Приклад 2.
Факти: Що відбулося? Хто є учасниками ситуації? Що ми про 

них знаємо? Які факти є важливими? Які є другорядними?
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Проблеми: Якими є інтереси сторін? У чому полягає конфлікт? 
Яке питання необхідно вирішити для розв’язання ситуації? Якими 
нормами закону регулюється ситуація?

Аргументи: Якими є ваші аргументи (зокрема положення за-
конодавства) на захист інтересів кожної із сторін ситуації?

Рішення: Хто має вирішувати ситуацію? Яким може бути 
рішення щодо цієї ситуації? Чому ви так думаєте? Якими можуть 
бути його наслідки? Які ще способи розв’язання ситуації ви можете 
запропонувати її учасникам?

Приклад 3.
1. Якою галуззю права регулюється ця ситуація?
2. Хто є учасниками правовідносин? Які їхні права та обов’язки?
3. Яке рішення має бути прийняте? Чому?
Приклад 4.
1. Назвати галузь права, що врегульовує описані в ситуації 

правовідносини; назвати правовідносини, що виникають, та еле-
менти, що їх складають. 

2. Визначати правові норми, що встановлюють правомірні 
моделі поведінки суб’єктів права, застосувавши положення відповід-
них нормативно-правових актів. 

3. Визначати правомірність / неправомірність дій фігурантів 
та їхні дії для захисту своїх прав. 

4. Запропонувати варіанти розв’язання правової ситуації. 
5. Сформулювати та обґрунтувати висновки. 
Підсумовуючи вищевикладене, дозволимо сформулювати 

кілька основних правил щодо аналізу й розв’язання правових ситу-
ацій: 1) правові ситуації мають бути обов’язковим елементом нав-
чання предмета «Основи правознавства»; 2) правові ситуації мають 
бути життєвими – такими, що можуть реально статися, й містити 
особливі моменти для уведення життєвості (наприклад, зазначен-
ня конкретних даних про їх учасників); 3) правові ситуації можуть 
не мати однозначної відповіді; 4) правові ситуації можуть бути 
використані на будь-яких етапах уроку (для мотивації, для форму-
вання навичок, для перевірки знань тощо), а також у позаурочній 
діяльності учнів.

Таким чином, аналіз і розв’язання правових ситуацій у про-
цесі навчання основ правознавства учнів 9-х класів сприяє опану-
ванню ними навчальним матеріалом на якісно вищому рівні; дає 
можливість перевіряти рівень засвоєння учнями теоретичного 
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правознавчого матеріалу й виявляти прогалини у їхніх знаннях; 
розвиває логіку та критичне мислення учнів; формує предметні 
правові вміння учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти. 

Найціннішим у процесі аналізу й розв’язання правових ситу-
ацій на уроках основ правознавства є те, що учні мають можливість 
відстежити дію правових норм у конкретних юридичних ситуаціях.
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

У статті висвітлені основні питання змісту й організації роботи з 
обдарованими здобувачами освіти в сучасному закладі загальної середньої 
освіти. Запропоновано рекомендації щодо створення у ЗЗСО цілісної 
системи пошуку, відбору та розвитку обдарованих учнів. Акцентовано увагу 
на розвитку обдарованості дітей та створенні умов для максимального 
розкриття талантів і обдарувань дитини. Звернуто увагу на визначення 
принципів і етапів психологічного та методичного забезпечення реалізації 
даної системи роботи. Відмічено, що система роботи з обдарованими 
учнями повинна бути орієнтована на кінцевий результат. 

Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, індивідуалізація 
навчання, урочна діяльність, позаурочна діяльність, позакласна діяльність.

Для сучасної України створення цілісної системи роботи 
закладів загальної середньої освіти з обдарованими учнями 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna


67

є необхідною умовою досягнення успіху на шляху розбудови 
незалежної держави. Цілеспрямована, систематична робота 
в навчальному закладі можлива лише за умови створення та 
поетапної реалізації спеціально розроблених програм пошуку, 
відбору, навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей. 
Вивченню проблеми розвитку обдарованості присвячено чимало 
наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених: Н. Лейтіс, 
В. Дружинін, Б. Теплов, С. Рубінштейн, Н. Левітов, О. Кульчицька, 
Е. Торранс, Ф. Гальтон, Г. Костюк, О. Матюшкін та ін. В Україні 
за останні роки накопичено значний досвід щодо визначення 
поняття «обдарованості», розробки та реалізації програм роботи 
з обдарованими дітьми. Метою цього дослідження є узагальнення 
досвіду навчання та виховання обдарованих дітей в умовах  
навчального закладу. 

Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча 
обдарованість займає одне з провідних місць. Проблеми її діагно-
стики та розвитку хвилюють педагогів протягом багатьох століть. 
Інтерес до неї в даний час дуже високий, і це пояснюється суспіль-
ними потребами. І, перш за все, потребою суспільства в неорди-
нарних творчих особистостях.  Спостереження, що свідчать про те, 
що розумові можливості людей нерівні, старе, як світ. Це не було 
секретом ні для науки, ні для буденної свідомості, що акумулює, за 
влучним висловом Гегеля, не тільки наукові теорії, але і всі забобо-
ни свого часу. І видатні люди давнини, і їх менш обізнані в науках 
сучасники добре розуміли, яка істотна різниця між видатним твор-
цем (генієм) і простою смертною людиною. Також давно було відмі-
чено, що відмінності їх часто виявляються вже в дитинстві. 

Тому раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і 
талановитих дітей становить одну із головних проблем вдоскона-
лення системи освіти. Існує думка, що обдаровані діти  не потребу-
ють допомоги дорослих, особливої уваги і керування. Але не слід 
забувати, що в силу особистісних особливостей такі діти найбільш 
чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки і мислення [2].  

Слід пам’ятати також, що якою б не була обдарована дити-
на, її потрібно вчити. Важливо привчити до посидючості, привчити 
трудитися, самостійно приймати рішення. Обдарований не терпить 
тиску, утисків, окриків, що може вилитися в проблему. У такої ди-
тини важко виховувати терпіння, посидючість та ненав’язливість. 
Необхідна величезна завантаженність дитини.
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Для розвитку своїх  талантів  обдаровані діти  повинні віль-
но розпоряджатися часом і простором, навчатися по розширеному 
навчальному плану і відчувати індивідуальну турботу і увагу з боку 
свого вчителя. Необмежені можливості аналізувати висловлені ідеї 
та пропозиції, глибоко вникати в суть проблем сприяють прояву 
природної допитливості і зацікавленості, розвитку аналітичного та 
критичного мислення. 

Складність інтеграційних процесів, актуальність глобальних 
проблем сьогодення у різних сферах життя вимагають від людини 
особистісної зрілості. У суспільстві виникає потреба у громадянах, 
здатних до адекватного сприйняття змін і продуктивного впро-
вадження інновацій: у людях, які мають нестандартне мислення, 
привносять новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, 
уміють ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проекту-
вання майбутнього – тобто в неординарних творчих особистостях. 
У сучасних документах про освіту – законах України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», Національній доктрині ро-
звитку освіти, Концепції загальної середньої освіти – визначено 
вимоги суспільства до особистості: бути самостійною, брати від-
повідальність на себе, мати усвідомлену громадянську позицію, то-
лерантно ставитися до життєвих принципів інших. 

Обдаровані діти, демонструють видатні здібності в якійсь од-
ній області, іноді нічим не відрізняються від своїх однолітків у всіх 
інших відносинах. Недостатність інформації, яку можна засвоїти і пе-
реробити, такі діти сприймають болісно. Тому обмеження їхньої ак-
тивності загрожує негативними реакціями невротичного характеру.

Виявлення дітей, які володіють непересічними здібностями, 
являє собою складну і багатоаспектну проблему. Широке поширення 
отримали всілякі тести, спрямовані на виявлення обдарованості. Але 
проблема в тому, що в інтерпретації результатів тестування дуже 
істотну роль грає теоретична основа того чи іншого тесту, співвід-
несення методичних позицій дослідника з базовою моделлю тесту. 
Ігнорування цієї обставини знижує ефективність тестування і може 
привести до некоректної інтерпретації. Багато фахівців справедли-
во відзначають, що численні помилки в прогнозах пояснюються не 
стільки недосконалістю психометричних процедур, скільки складні-
стю і багатоаспектністю самого феномену обдарованості [10].

Одним з таких методів є спостереження. Перевага спостере-
ження  в тому, що воно може відбуватися в природних умовах, коли 
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спостерігачеві може відкритися чимало тонкощів. Існує природний 
експеримент, коли, наприклад, на уроці або під час занять гуртка ор-
ганізується потрібна для дослідження обстановка, яка є для дитини 
цілком звичною і коли він може і не знати, що за ним спеціально 
спостерігають. Ознаки обдарованості дитини важливо спостерігати 
і вивчати у розвитку. Спостереження може бути безперервним, день 
у день, а може, і з перервами. Великий інтерес для вивчення обдаро-
ваності представляє біографічний метод. Вивчення життєвого шля-
ху стало поширюватися як досить ефективний підхід до з’ясування 
особливостей випробуваного в даний період, а почасти і до прогно-
зу на майбутнє. Розробка біографічного методу пов’язана із засто-
суванням таких способів отримання інформації, як опитувальники, 
звернені до самого досліджуваного, бесіди та інтерв’ю з ним [9].

При виявленні дітей з неабиякими розумовими можливостя-
ми постає проблема: чому і як їх вчити, як сприяти їх оптимальному 
розвитку. Програми для обдарованих повинні відрізнятися від зви-
чайних навчальних програм. Хотілося б, щоб навчання таких дітей 
відповідало їхнім головним потребам. 

Існують різні стратегії навчання обдарованих дітей, які мо-
жуть бути втілені в різні форми. Для цього розробляються спеціаль-
ні навчальні програми. Питання темпу навчання є предметом давніх 
нескінченних суперечок. Багато підтримують прискорення, вказую-
чи на його ефективність для обдарованих учнів. Інші вважають, що 
установка на прискорення – це односторонній підхід до дітей з висо-
ким рівнем інтелекту, так як не враховуються їх потреба спілкування 
з однолітками, емоційний розвиток. Прискорення пов’язане із змі-
ною швидкості навчання, а не  змістовної його частини. Коли рівень і 
швидкість навчання не відповідають потребам дитини, то завдаєть-
ся шкода як його пізнавальному, так і особистісному розвитку. 

Заняття обдарованої дитини у звичайному класі за стандарт-
ною навчальною програмою схожі на той випадок, коли нормаль-
ну дитину поміщають в клас для дітей з затримкою розумового 
розвитку. Дитина в таких умовах починає пристосовуватися, вона 
намагається бути схожою на своїх однокласників, і через якийсь час 
її поведінка буде схожою на поведінку всіх інших дітей у класі. 

Можливе і прискорене проходження стандартної навчаль-
ної програми в рамках звичайного класу. Проявляється це в тому, 
що вчитель організовує індивідуалізацію навчання для декількох 
обдарованих дітей. 
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Оптимальний результат ефективної форми прискорення до-
сягається при одночасній їй зміні змісту навчальних програм і ме-
тодів навчання. Тільки прискорення використовується рідко, часті-
ше навчальні програми грунтуються на поєднанні двох основних 
стратегій – прискорення і збагачення.  

Особистість вчителя є головним фактором будь-якого нав-
чання. Не є винятком і ситуація з учителем для обдарованих дітей. 
Найбільш істотним фактором успішності роботи вчителя є глобаль-
на особистісна характеристика – система поглядів і переконань, у 
якій велике значення мають уявлення про самого себе, інших лю-
дей, а також про цілі та завдання своєї роботи. 

На думку деяких дослідників, поведінка вчителя для 
обдарованих дітей у класі, в процесі навчання і побудови своєї 
діяльності має відповідати наступним характеристикам: він 
розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми; створює теплу, 
емоційно безпечну атмосферу в класі; надає учням зворотний 
зв’язок; використовує різні стратегії навчання ; поважає 
особистість, сприяє формуванню позитивної самооцінки учня. 
Успішний вчитель для обдарованих – передусім прекрасний 
вчитель-предметник, глибоко знаючий і люблячий свій предмет. 
Вчителям можна допомогти розвинути зазначені особистісні та 
професійні якості трьома шляхами: 

1) за допомогою тренінгів – у досягненні розуміння самих 
себе і інших; 

2) наданням знань про процеси навчання, розвитку та особ-
ливості  видів обдарованості; 

3) тренуванням умінь, необхідних для того, щоб навчати 
ефективно[11].

Вчителі, які працюють з обдарованими, менше говорять, 
менше дають інформації, влаштовують демонстрації і рідше вирі-
шують завдання за учнів. Замість того щоб самим відповідати на 
питання, вони надають це учням. 

Помітні відмінності в техніці постановки питань. Вчителі 
обдарованих набагато більше задають відкритих питань, допома-
гають обговоренням. Більшість вчителів намагається прореагува-
ти у мовний або іншій формі на кожну відповідь у класі, а вчителі 
обдарованих ведуть себе більше як психотерапевти: вони уника-
ють реагувати на кожне висловлювання. Вони уважно і з цікавістю 
вислуховують відповіді, але не оцінюють, знаходячи способи пока-
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зати, що вони їх приймають[8]. Така поведінка призводить до того, 
що учні більше взаємодіють один з одним.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової 
наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різ-
номанітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності.

Формами роботи з обдарованими учнями є урочна діяль-
ність, позаурочна діяльність та позакласна діяльність[12].

Урочна діяльність включає в себе фронтальну форму навчан-
ня (бесіди, дискусії, дебати, організаційно – діяльні ігри, рольові ігри, 
шкільні лекції, семінарські заняття тощо), групові (парні, постійні 
групи з переміною функцій їх учасників) та індивідуальні заняття.

Позаурочна навчально – пізнавальна діяльність учнів здій-
снюється в позаурочний час. Вона визначається програмою і є 
обов’язковою для кожного учня. Ця робота спрямована на ово-
лодіння учнями фактичним матеріалом, який використовують на 
наступних уроках, а також на закріплення, розширення, поглиблен-
ня і застосування певної частини змісту після її вивчення.

Використовуються наступні види позаурочної роботи: прак-
тикуми, підготовку учнівських повідомлень, проектів та презента-
цій тощо.

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі 
та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх 
учнів класу. Позакласна робота дає можливість розвивати індиві-
дуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, формувати стійкі по-
треби самостійного пізнання. Важливо, щоб позакласна робота не 
дублювала  програми, а розширювала її, стимулювала інтерес учнів 
до науки, сприяла вихованню учнів.

На позакласних заняттях учні удосконалюють вміння са-
мостійно поповнювати свої знання з різних джерел інформації. 
Складаючи анотації, реферати, доповіді за допомогою додаткової 
науково – популярної літератури, періодичної преси, юридичних 
документів, учні удосконалюють вміння працювати з книгою: ви-
діляти основну думку, відбирати факти для підтвердження теоре-
тичних положень, складати плани і конспекти за текстом.

Звичайно, єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих 
дітей не існує й не може існувати, адже кожна дитина – це унікаль-
на особистість зі своїми перевагами і недоліками. Тому головним є 
пошук ключа – індивідуального підходу до кожного учня, зокрема 
учня обдарованого. З такими дітьми, з одного боку, працювати лег-
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ше, бо вони мають високі розумові здібності, а з іншого –   важче, 
оскільки вони потребують багато уваги та особливого ставлення.

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, її інтелектуальна 
еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Недарма ви-
датні діячі нашої держави надавали виняткового значення форму-
ванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаю-
чи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот 
досконалості. У різні епохи український народ висував зі своїх рядів 
плеяди видатних людей, котрі, щоправда, через різні причини зму-
шені були спрямовувати свої розум і талант здебільшого на

процвітання інших держав. І наше завдання полягає в тому, 
щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ.

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Тому серед голов-
них завдань освітніх закладів на даному етапі розвитку суспільства 
висувається завдання розвитку здібностей особистості, її творчого 
становлення, потреби розвитку і уміння самоудосконалюватися. 
Тому, що творчі та інтелектуальні можливості сьогодні – запорука 
прогресу в будь – якій галузі людського життя в майбутньому.
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СТУДЕНТА
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Побудова соціальної, правової, демократичної держави та 
громадянського суспільства в Україні безпосередньо пов’язана з 
формуванням нового рівня правосвідомості та правової культури 
населення, що вимагає посилення уваги до питань правового нав-
чання і виховання майбутніх фахівців.

Важливу роль у формуванні правової свідомості студен-
та відіграє вивчення правових дисциплін, при цьому основним 
обов’язком викладача є застосування зрозумілої методики викла-
дання та доведення даних дисциплін до студента у об’ємі, який буде 
достатнім для майбутнього фахівця та допоможе орієнтуватися се-
ред галузей чинного законодавства. 

Аналіз сучасного стану освітніх процесів, дав поштовх прий-
няттю «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року», яка визначає мету, стратегічні напрями та основні 
завдання державної політики у сфері освіти. Така політика спря-
мована на кодифікацію та оновлення нормативно-правової бази 
освітньої галузі, побудову ефективної системи національного ви-
ховання і соціалізації молоді, підвищення якості освіти шляхом 
запровадження освітніх інноваційних технологій, інформатизацію 
освіти, створення індустрії сучасних засобів навчання, вдоскона-
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лення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, інтегруван-
ня національної системи освіти у міжнародний освітній простір [4].

Вважаємо, що сьогодні, в якій би галузі не працював май-
бутній фахівець, він повинен бути ознайомлений із основними 
засадами більшості галузей права. Саме тому, при підготовці вчи-
телів історії та правознавства на історичному факультеті Камя-
нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
викладаються в достатньому обсязі такі правові дисципліни, як «Ос-
нови конституційного права», «Основи цивільного права», «Основи 
сімейного права», «Основи трудового права», «Кримінальне право 
та процес» тощо. Знання з цих дисциплін у студента формуються із 
викладеного лекційного матеріалу, матеріалу, вивченого при підго-
товці до практичних занять та при вирішенні ситуаційних занять, а 
також матеріалу самостійної роботи і індивідуальних завдань. Тому, 
посилаючись на вимоги, які виносяться вищою освітою до вивчен-
ня правових дисциплін та на навчальні програми даних дисциплін, 
необхідно при складанні навчально-методичних комплексів чітко 
визначати теми дисциплін та методику їх викладання.

«Предметом методики викладання права є дослідження те-
оретичних основ навчання праву в різних типах навчальних за-
кладів» - стверджує В. Г. Чужикова [3]. Сучасна методика навчання 
має багатий арсенал різноманітних способів, прийомів і засобів 
навчання. А тому при викладанні даних правових дисциплін засто-
совуються такі методи, які мають на меті виробити у студента на-
вички роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати кон-
кретні правові ситуації, а також засвоєння основних термінів курсу. 
Саме тому застосовуються такі методи: а) які забезпечують опану-
вання навчального предмета (словесні, візуальні, практичні, репро-
дуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, дедуктивні); б) які сти-
мулюють та мотивують навчально-наукову діяльність (навчальні 
дискусії, проблемні ситуації, ділові ігри, творчі завдання, пошук і 
дослідження, експерименти тощо); 3) методи контролю і самокон-
тролю у навчальній діяльності (опитування, залік, іспит, контроль-
на робота, тестові завдання, питання для самоконтролю та ін.) [2]. 
Сьогодні все активніше педагогічні працівники звертаються до 
інноваційних методів навчання у вищій школі. Так, Н. Артикуца 
у своїй статті приходить до висновку, що сутність цього явища у 
вищій освіти можна сформулювати доволі лаконічно: «Іннова-
ції – нововведення на основі досягнень науки, освіти, передового 
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педагогічного та управлінського досвіду, покликане стимулювати 
розвиток прогресивних і високоефективних освітніх технологій. 
До таких інноваційних методів Н.Артикуца відносить: – аналіз по-
милок, колізій, казусів; – аудіовізуальний метод навчання; – брейн-
стормінг («мозковий штурм»); – «дерево рішень»; – ділова (ро-
льова) гра (студенти перебувають у ролі законодавця, експерта, 
юрисконсульта, нотаріуса, клієнта, судді, прокурора, адвоката, слід-
чого); – «займи позицію»; – коментування, оцінка (або самооцінка) 
дій учасників; – майстер-класи; – метод інтерв’ю (інтерв’ювання); – 
PRESформула (від англ. Position – Reason – Explanation or Example – 
Summary); – публічний виступ; – робота в малих групах; – тренінги 
індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок) 
та інші» [1]. Слід зазначити, що багато науковців наголошують, що 
під час викладання саме правових дисциплін бажано застосовувати 
методики, які спонукають студентів до дії, пробуджують бажання 
звернутися до законодавства і перевірити власну позицію, активно 
готують до правильного його розуміння. Повністю погоджуємось з 
даною думкою, адже усі ці методи полегшують засвоєння студен-
том теоретичних знань та допомагають легко застосовувати їх у 
практичних ситуаціях, які виникають у повсякденному житті.

Отже, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висно-
вок, що  методики викладання, які використовуються в процесі на-
вчання, зокрема правових дисциплін, з одного боку значно розви-
вають і вдосконалюють сам процес навчання, з іншого – сприяють 
вдосконаленню, систематизації знань студентів з правових дис-
циплін, активізують діяльність студента щодо обробки, аналізу та 
оцінки правової інформації. Так, правова обізнаність дає змогу не 
лише оволодіти правовими чи пов’язаними з ними знаннями у різ-
них сферах суспільного життя, але й спонукає студента до активної 
участі у формуванні правої держави, а також формуванню високого 
рівня правової суспільної свідомості та правової культури.
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Вимогою сучасного суспільства до якості підготовки фахівців 
є не тільки професіоналізм, а правовий професіоналізм. Проблему 
дослідження методології, змісту, значення формування у сучасно-
го фахівця професійної правової культури розробляють А. Гетьман, 
О. Дзьобань, І. Коваленко, С. Максимов, Н. Ткачова та ін. Сучасні до-
слідники у цій галузі визначають низький її рівень, зокрема про-
фесійної правової свідомості, професійної правової культури [2; 3]. 
Тому є актуальною проблема підвищення місця і ролі права, галузе-
вого законодавства у професійній підготовці. Адже володіння норма-
тивно-правовою базою своєї фахової діяльності – показник якісної 
підготовки студентів у закладах вищої освіти, умова ефективності 
застосування отриманих знань, запорука успішного професійного 
поступу.

Оскільки професійна діяльність фахівців соціальної сфери 
базується на відповідних правових актах, що регулюють різнопла-
нові питання соціального захисту, соціальної допомоги, соціального 
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забезпечення, ми вважаємо актуальним напрямом вивчення особ-
ливостей та умов формування професійної правової компетентності 
майбутніх соціальних працівників.

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені 
Івана Огієнка з 2002 р. здійснюється підготовка фахівців за такими 
спеціальностями соціономічного спрямування як «Соціальна педа-
гогіка», «Соціальне забезпечення». Їх фахові компетенції прописані 
у відповідних освітньо-професійних програмах. Проаналізувавши ці 
компетенції, ми дійшли висновку, що для формуванні значної части-
ни з них необхідно оволодіти нормативно-правовою базою соціаль-
ного захисту в Україні.

Вся система соціального захисту і соціального забезпечен-
ня в Україні базується на нормативних документах, які визначають 
соціальні стандарти і соціальні гарантії, соціальні ризики та шляхи 
захисту від них, категорії осіб, що потребують соціального захисту, 
види соціальних допомог, порядок надання соціальних послуг, по-
рядок нарахування соціальних виплат та багато інших питань, які 
не можуть бути вирішені інакше ніж на основі нормативно-право-
вих актів. Колишні випускники, а сьогодні вже працюючі провідні 
спеціалісти закладів соціального захисту, у проведеному опитуванні 
наголошують на важливості володіння правовою базою соціальної 
роботи у практичній діяльності.

Враховуючи вище зазначене, ми вважаємо, що значна частина 
професійних знань фахівців соціальної сфери має ґрунтуватись на 
діючій нормативно-правовій базі соціального захисту. Оволодіння 
нею студенти здійснюють при вивчені цілого ряду дисциплін фахо-
вої підготовки. Серед них важливе місце належить курсу «Правові 
засади соціальної роботи». Цей предмет узагальнює, систематизує 
розрізнені численні правові акти.

На відміну від деяких країн світу (напр., Франція, Німеччи-
на), де всі нормативно-правові акти у сфері соціального захисту 
кодифіковані, в Україні вони існують самостійно. Питання щодо не-
обхідності кодифікації соціального законодавства підіймалось ще у 
першій половині ХХ ст., оскільки вже тоді нормативні акти у цій сфері 
“грішили” протиріччями, заплутаністю, неясністю визначень, базо-
вих понять, що знижувало ефективність права. У радянську добу на-
уковці також вважали, що кодифікація дозволить об’єднати розріз-
нені нормативні документи, усуне недоліки, розширить доступність 
розуміння правових норм та їх реалізацію [1].
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За роки незалежності України актуальність кодифікації лише 
зросла. Це зумовлено появою великої кількості нормативних актів, 
їх хаотичністю у прийнятті, нестабільністю, ускладненістю. Джере-
лами правових документів у соціальній сфері є різні державні інсти-
туції: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, профільні Міністерства, органи регіонального та місцевого 
управління. Складність вивчення і застосування їх нормативно-пра-
вових актів полягає у тому, що вони, як ні й у якій іншій галузі, перма-
нентно змінюються. Так, наприклад, однин із базових документів со-
ціального захисту – Закон України «Про соціальні послуги» у редакції 
2003 р. проіснував 16 років і зазнав за цей час 10 змін. Зрушення у су-
спільно-економічному житті покликали до життя нову редакцію За-
кону України «Про соціальні послуги», яку було прийнято у 2019 р., а 
вступив Закон у дію 01.01.2020 р. Його прийняття призвело до змін у 
18 пов’язаних нормативних документах, які також мають відношен-
ня до соціального захисту.

Не лише закони, але й нормативні акти Кабінету Міністрів 
України постійно змінюються і оновлюються. Так, до 2020 соціаль-
ну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги проводи-
ли центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Їх діяльність 
регулювалась відповідною Постановою КМУ «Про затвердження За-
гального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді». Уряд України 1 червня 2020 р. прийняв постанову «Деякі пи-
тання діяльності центрів соціальних служб», яка включає в себе «Ти-
пове положення про районний, міський, районний у місті, селищний, 
сільський центр соціальних служб». Відповідно цього документу вже 
внесені значні зміни у роботу соціальних служб, їх структуру, перелік 
і зміст завдань, їх права, обов’язки тощо.

Таким чином, можна констатувати, що періодичних змін 
зазнають всі нормативно-правові документи у сфері соціального 
захисту. Це має і певною мірою об’єктивне пояснення: кожен норма-
тивно-правовий акт, який регулює соціальні виплати, соціальні до-
помоги об’єктивно зазнає змін через систематичне оновлення показ-
ників базового державного соціального стандарту – прожиткового 
мінімуму та рівня його забезпечення. До об’єктивних чинників змін 
ми також відносимо нестабільну ситуацію у соціально-економічно-
му плані. Збільшення чи зменшення бюджетних надходжень впли-
вають на можливість виконання державою своїх соціальних зобов’я-
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зань перед населенням України. Тому надзвичайно важливо навчити 
студентів самостійно працювати з нормативно-правовою базою со-
ціального захисту. Її постійна модернізація змушує опановувати на-
вичками самостійного пошуку необхідних нормативно-правових ак-
тів, регулярно відслідковувати їх зміни.

Бути у курсі діючих документів, володіти поточною норма-
тивною базою соціального захисту – запорука успішної професійної 
діяльності, недопущення помилок у забезпеченні  права громадян 
України на соціальний захист. Тому студентам необхідно вміти кори-
стуватись доступними сервісами у мережі Інтернет, що містять су-
часну нормативно-правову базу і своєчасно відображають всі зміни, 
які у ній відбуваються. Ми звертаємо їх увагу в першу чергу та такі 
електронні ресурси, як база даних «Законодавство України» (https://
zakon.rada.gov.ua/laws), офіційні документи Президента (https://
www.president.gov.ua/documents/all), нормативно-правові докумен-
ти Уряду (https://www.kmu.gov.ua/).

Значний масив необхідних регулюючих документів знахо-
дяться на офіційних веб-сайтах міністерств – Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністер-
ства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України 
та інших.

Звертаємо увагу студентів на електронні бібліотеки право-
вої літератури (Юридична бібліотека), офіційні періодичні видання 
України (Вісник Верховного Суду України, Офіційний вісник України, 
газета «Урядовий кур’єр», газета «Голос України»), а також на плат-
форму «Ліга:Закон».

Уміння володіти цими електронними ресурсами дозволяє 
швидко знайти і проаналізувати правову інформацію на будь-який 
момент часу, оцінити ситуацію і прийняти вірне рішення.

Отже, важливим складником професійної підготовки фахівців 
у сфері соціального захисту ми вважаємо формування професійної 
правової культури. Її сутність вбачаємо не лише у знанні діючих нор-
мативно-правових актів у сфері соціального захисту, їх основних по-
ложень, а й здатність самостійно їх знаходити, відслідковувати зміни 
у них, ефективно застосовувати для прийняття рішень, пов’язаних з 
розв’язанням професійних завдань.
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Інтеграція України до єдиного загальноєвропейського освіт-
нього простору змінила парадигму освіти. Це не тільки прийняття 
відповідних законів[1; 2] на національному рівні, їх узгодженість з 
міжнародними стандартами, а й принципова зміна підходів до фор-
мування змісту та формату шкільної  освіти.

Сьогодні зміст освіти розглядається не як обсяг інформації 
для засвоєння учнем, а як засіб, педагогічний інструмент для от-
римання запланованих освітніх результатів у вигляді набору ком-
петентностей. Тому реформування загальної середньої освіти в 
Україні відбувається паралельно за двома напрямами: змінюється 
законодавство в галузі освіти та впроваджується компетентнісно 
зорієнтований підхід до навчання, який акцентує увагу на форму-
ванні здатності особи адекватно да цілеспрямовано діяти в різних 
проблемних ситуаціях.

Актуальність компетентнісного підходу нормативно визнана 
в освітньому законодавстві України й розглядається як основа для 
оновлення змісту освіти. 
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Сучасний учень має оволодівати предметними, міжпредмет-
ними та ключовими компетентностями, а також опанувати спільни-
ми для всіх компетентностей уміння [1].

Теорія компетентнісного підходу в освіті розроблялася й 
представлена у працях як зарубіжних учених (Р. Бадер, Д. Мертенс, 
Б. Оскарсон, В. Спейді, А. Шелтен та ін.), так і вітчизняних (Н. Бібік, 
Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савчен-
ко, С. Трубачева та ін.).

Питання формування предметних, ключових і загальнопред-
метних компетентностей у галузі суспільствознавства досліджували 
українські науковці Р. Арцишевський, Т. Бакка, П. Вербицька, З. Возна, 
О. Кучер, Т. Ладиченко, О. Муляр, А. Нікітін, В. Оржеховський, О. Ох-
редько, О. Пометун, С. Позняк, Т. Ремех, С. Рябов, І. Смагін, Т. Смагіна, 
К. Чорна та ін.

Водночас проблематика використання компетентнісно орієн-
тованих завдань на уроках науковцями розроблена недостатньо. 
А це важливий аспект компетентнісного навчання, оскільки мають 
засвоюватися не готові поняття, запропоновані вчителем, а ті, які 
учень/учениця самі формулюють, визначають у процесі вирішення 
творчих завдань. За такого підходу навчальна діяльність набуває 
практико-орієнтованого, дослідницького характеру, сама стає пред-
метом засвоєння.

Природа компетентності така, що вона, з одного боку, продукт 
навчання, а з іншого, наслідок саморозвитку особистості, його не так 
кількісного, скільки особистісного зростання. Саме тому, методоло-
гічна позиція, що освіта як процес набуття компетентностей можли-
ва тільки в діяльності, стала основою Державного стандарту базової 
загальної середньої освіти 2020 року [3].

На наше переконання, включення школярів у діяльність 
(у тому числі практико-орієнтованого характеру) – важлива умова 
ефективного освітнього процесу.

Однак реалізація компетентнісного потенціалу галузі вимагає 
від учителя готовності розробляти і впроваджувати у свою роботу 
нові педагогічні технології, методики, індивідуальні освітні траєк-
торії, що відповідають запитам сьогодення [4].

Існує декілька шляхів формування компетентностей на уро-
ках. Один з них – компетентнісно зорієнтовані завдання, які вимага-
ють вміння застосовувати отримані знання на практиці під час вирі-
шення життєвих ситуацій.
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З’ясуємо потенціал компетентнісно-орієнтованих завдань.
Розглянемо декілька типів таких завдань у залежності від 

спрямованості очікуваних результатів уроку.
1) Предметні компетентнісно зорієнтовані завдання. 
Як правило, це навчальна ситуація або завдання, для вирішен-

ня яких потрібне використання й встановлення широкого кола зв’яз-
ків змісту; необхідно «зчитати» представлену інформацію, визначи-
ти спосіб вирішення та запропонувати алгоритм або рішення. 

Зокрема, можна запропонувати учням виправити юридичні 
помилки, які містяться в тексті завдання:

• Однією з ознак держави є наявність високої правової куль-
тури населення;

• Функція збору податків є однією з основних функцій дер-
жави;

• Боротьба за розширення території є постійною функцією 
держави;

• Одним з конституційних положень, які стосуються юри-
дичної відповідальності, є положення, відповідно до якого 
нікому не може  бути призначено двох видів покарань за 
одне і те саме правопорушення. 

2) Міжпредметні компетентнісно зорієнтовані завдання. 
Умова такого завдання включає опис ситуації, яка передбачає 

використання знань різних галузей права, застосування інтегрова-
ного підходу (для розв’язку або відповіді потрібно застосовувати ін-
формацію та знання суміжних галузей, можливе дослідження умови 
з позицій предметної області, а також пошук відсутніх даних).

Наприклад, можна запропонувати учням проаналізувати 
співвідношення норм моралі та права та схарактеризувати норми 
моралі, які були покладені в основу цивільного права України.

Схожим є завдання: «Проаналізуйте ознаки громадянського 
суспільства, та, керуючись положеннями Конституції України, до-
ведіть існування громадянського суспільства в Україні».

3) Практичні компетентнісно орієнтовані завдання: в умові 
описана практична ситуація, для вирішення якої потрібно застосову-
вати не тільки знання з різних галузей права, а й врахувати власний 
життєвий досвід. Ситуація має бути реальною, а результат – значу-
щим для учня.

Прикладом такого завдання може бути таке: «Громадянин 
України Нестеренко, якому виповнилось 18 років, був призваний 
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на строкову військову службу до лав Збройних сил України. У війсь-
ковій частині Нестеренко відмовився брати до рук зброю, мотивую-
чи це своїми релігійними переконаннями. Учні мають дати юридич-
ну кваліфікацію казусу. Які нормативні акти регулюють це питання? 
Чи порушені конституційні права громадянина Нестеренка? Як вирі-
шити зазначену проблему?»

4) Пошукові та науково-дослідні кометентнісно-орієнтовані 
завдання: в основі завдання знаходиться проблемна ситуація, що ви-
магає пошуку й аналізу інформації, розробки можливих варіантів її 
вирішення на базі глибокого вивчення проблеми, залучення знань 
різних галузей права, пошуку аналогічних ситуацій та їх рішень, 
аналізу й узагальнення інформації, а також презентація результату.

Як приклад, можна розглянути завдання: «Схарактеризуйте 
форму держави України. Яку форму правління для України Ви вва-
жаєте оптимальною? Наведіть аргументи на підтвердження своєї 
думки. Розробіть та зобразіть запропоновану модель форми прав-
ління для України».

Отже, застосування компетентнісно-орієнтованих завдань на 
уроках в умовах Нової української школи має позитивний потенціал, 
тому що стимулює творчість і самостійність,  відкриває можливості 
формування життєвого досвіду, реалізує потребу в самореалізації і 
самовираженні, виводить освітній процес зі стін школи в навколиш-
ній світ, реалізує принцип співпраці учнів та дорослих, поєднуючи 
колективне й індивідуальне, веде учнів по сходинках зростання осо-
бистості, викликає інтерес до предмета, вчить спілкуватися, розви-
ватися інтелектуально.

Джерела та література:

1. Про освіту. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. 
URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 
09.02.2021).

2. Про повну загальну середню освіту. Закон України від 16 січня 
2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 
(дата звернення 09.02.2021).

3. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/10/08/derzhstandartbazovoiosvitypre
zentatsiya.pdf (дата звернення 09.02.2021).

4. Смагіна Т. М. Карта реалізації компетентнісного потенціалу в 
освітньому процесі. Народна освіта Електронне наукове фахове видан-
ня. Розділ «Педагогічна наука». Випуск 2(41). 2020. URL: https://www.
narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6174 (дата звернення 09.02.2021)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


84

УДК 373.5.016:[94+34
Федьков О. М.

Камя’нець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 

Ткач С. А.
Хмельницька спеціалізована середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
м.Хмельницький

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 
ТА ПРАВОЗНАВСТВА В 9 КЛАСІ ЗЗСО

У статті розглянуто теоретико-методологічні, методичні та 
практичні аспекти використання міжпредметних зв’язків при викладанні 
«Всесвітньої історії», «Історії України» та «Правознавства» у 9 класі ЗЗСО. 

Ключові слова: принцип міждисциплінарності, міжпредметні зв’яз-
ки, історія, правознавство.

Міжпредметні зв’язки при викладанні шкільних дисциплін 
засновуються на науковому принципі міждисциплінарності. Фе-
номен останнього зародився наприкінці ХІХ ст. і відбивав потребу 
історичної науки в постійному оновленні та збагаченні пробле-
матики та методів історичної науки. Методологічний принцип мі-
ждисциплінарності в історичній науці обґрунтували засновники 
школи «Анналів» Л. Февр і М. Блок. Вони розглядали його як під-
хід, засіб, що уможливлює отримання нового знання за допомогою 
запозичення теорій і методів з інших наук. Він утвердився в дру-
гій половині ХХ ст. на основі аналізу досвіду взаємодії історії з гу-
манітарними та соціальними науками в Новий та Новітній час [3].

Міжпредметні зв’язки в методичній науці стали використо-
вуватися синхронно, але лише у 1970–1980-х рр. утвердилися як 
дидактична форма відображення в навчально-виховному процесі 
зв’язків об’єктивної дійсності та як педагогічний принцип [6]. Ви-
користання міжпредметних зв’язків забезпечує порушення певної 
«автономії» предметів і уможливлює складання в учнів ціліснішого 
уявлення про навколишній світ. 

Підготовка вчителів історії та правознавства, яка тривалий 
час здійснювалася і зараз реалізується в Камʼянець-Подільському 
національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю 
014 Середня освіта (Історія) ОПП Середня освіта (Історія та правоз-
навство), створює передумови для успішного подолання міжпред-
метних «бар’єрів» при викладанні історії та правознавства у ЗЗСО. 
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На використання міжпредметних зв’язків при викладанні шкіль-
них предметів «Всесвітня історія», «Історія України» та «Правоз-
навство» у 9 класі орієнтує затверджений 30 вересня 2020 р. «Дер-
жавний стандарт базової середньої освіти». У ньому зазначається: 
«Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток 
особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’яз-
ків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими 
і локальними процесами; формування ідентичності громадяни-
на України, його активної громадянської позиції на засадах демо-
кратії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цін-
ності верховенства права та нетерпимості до корупції» [2]. Отже, 
використання міжпредметних зв’язків при викладанні історії та 
правознавства – це вимога сучасної школи. 

Матеріал шкільних підручників з історії містить чимало під-
став для органічного використання матеріалу навчальних видань 
із правознавства в контексті міжпредметних звʼязків. З цією ме-
тою ми використали підручники з «Всесвітньої історії» авторства 
О. В. Гісема й О. О. Мартинюка [1], «Історія України» – О. П. Реєнта 
й О. В. Малій [5] і «Основи правознавства» – С. П. Ратушняка [4]. Усі 
зазначені навчальні видання рекомендовані Міністерством освіти і 
науки України для використання в ЗЗСО. 

У підручниках з історії для 9 класу розглянуто історичні про-
цеси у Cвіті та в Україні, починаючи з кінця XVIII – і на початку XX 
ст., які розглядаються під призмою концепції модернізації – пере-
ходу від аграрного до індустріального суспільства [1, с. 5; 5, с. 7;]. 
Зазначені трансформації охопили сфери економіки, політики, со-
ціального та духовно-культурного життя. Поступово змінювалися 
світогляд і ментальність. Невід’ємною  складовою модернізаційних 
змін у правовідносинах стало поступове утвердження принципів 
правової держави. Про зазначені взаємини варто говорити з уч-
нями при вивченні правознавства §3 «Державний лад. Форми дер-
жави» [4, с. 18–29], §4 «Поняття та загальна характеристика права 
[4, с. 30–39]. Теоретичні підвалини держави та права, викладені в 
шкільному курсі, уможливлять краще зрозуміти те, що сучасне пра-
во стало формуватися в епоху модернізації. 

Історія країн Америки й Європи, зокрема Російської та Ав-
стро-Угорської імперій, у другій частині Нового часу дає величезний 
конкретно-історичний матеріал для характеристики державного 
ладу та форм держави. Монархічний лад залишався все ще доміную-
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чим у країнах Європи. Найрозвинутішою країною світу була Велика 
Британія, яка після завершення промислового перевороту перетвори-
лася на «майстерню світу». У політичному сенсі це була конституцій-
на монархія. «Першоджерелом влади в країні вважався монарх, – чи-
таємо в підручнику з всесвітньої історії. –  Однак його повноваження 
в прийнятті законів обмежувалися згодою парламенту, у питаннях 
управління – згодою міністрів, яких призначав парламент у судових 
питаннях – вироками незалежних судів» [1, с. 54]. При цьому доціль-
но скористатися юридичними ознаками парламентської монархії, що 
дається в підручнику з правознавства: уряд формується парламентом 
та звітує перед ним; фактичним главою держави є лідер політичної 
партії, яка перемогла на виборах; влада монарха обмежена конститу-
цією, він лише підписує закони, прийняті парламентом; монарх вико-
нує лише представницькі, а не управлінські функції [4, с. 20].

Водночас поступово відбувався перехід від абсолютних мо-
нархій до парламентських або дуалістичних. Цим шляхом політич-
них перетворень рухались Австрійська імперія, Німеччина, Італія. 
Вже у 1848 р. відбулися вибори до австрійського рейхстагу. Через 
дванадцять років запроваджено конституцію, яка наділила авто-
номними правами окремі краї з краєвими сеймами, а 1867 р. країна 
стала Австро-Угорською монархією [5, с. 83–84, 169]. Особливістю 
політичних змін у Німеччині та Італії було те, що вони супровод-
жувалися об’єднавчими процесами – створенням централізованих 
держав. Найповільніше зазначені процеси відбувалися в імперії 
Романових, яка під впливом революції 1905–1907 рр. перетворю-
валася в дуалістичну монархію з представницьким органом пар-
ламентського типу – Державною думою. При характеристиці форм 
правління Сполучених Штатів Америки, Франції (Друга та Третя 
республіки) доцільно скористатися характеристикою республікан-
ської форми правління. Президентські республіки в зазначених 
країнах мали деякі спільні та відмінні риси, про що наголошується і 
в шкільному підручнику з правознавства [4, с. 21–22].

Доцільно звернутися до положень підручника з правозна-
вства, коли розглядати питання форм територіального устрою 
держави. Остання розглядається як «національно-територіальна 
та адміністративно-територіальна організація державної влади, 
яка встановлює порядок взаємовідносин між центральними та 
місцевими органами влади»[4, с. 23]. При висвітленні відповідних 
тем з історії  варто  виокремити унітарну державу Франція, феде-
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рацію (США), конфедерацію (Швейцарія) та імперії (Австро-Угорсь-
ка, Російська, Японська). Визначення та питомі ознаки зазначених 
форм територіального устрою містяться в підручнику правозна-
вства авторства С.П. Ратушняка [4, с. 24–25].

З кінця ХVІII і до початку ХХ ст. відбувалися зміни у взаєминах 
держави та людини шляхом збільшення політичних, економічних і 
соціальних преференцій для останніх. Це відбувалося нерівномірно 
та асинхронно у різних країнах. Відтак матеріали підручника з пра-
вознавства §11 «Особа, суспільство, держава» та §12 «Права, свобо-
ди та обов’язки людини і громадянина» можуть використовуватися 
для порівняння та характеристики змін у Світі, починаючи з Великої 
Французької революції, яка проголосила Декларацію прав людини 
та громадянина, які забезпечували права та свободи людини, чітко 
окреслювали її обов’язки перед суспільством і державою [4, с. 73–87]. 
На конкретно-історичних прикладах учитель має донести до учнів 
думку про те, що цей процес у різних країнах мав нелінійний харак-
тер і супроводжувався боротьбою різних соціальних і національних 
груп людей за свої права. Варто також наголошувати на доцільності 
юридичного та політичного захисту своїх прав і свобод. 

Отже, наведені в нашій статті положення уможливлюють 
зробити висновок, що сучасні підручники з історії та правознавства 
містять матеріал, який дозволяє використання міжпредметних 
зв’язків. Унаслідок цього учні отримають цілісніші знання з зазна-
чених навчальних дисциплін і матимуть повніше уявлення про ми-
нуле та сучасне життя суспільства.
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Створення в Україні розвиненого громадянського суспіль-
ства потребують суттєвої зміни підходів до формування нового 
покоління громадян. Необхідними ознаками громадянина нашої 
держави мають стати висока правова культура, послідовні демо-
кратичні переконання, вміння легітимними методами захищати 
загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових 
знань і навичок правомірної поведінки неможлива свідома участь 
особи в суспільному житті.

До правової культури молоді належить: повага до права й 
переконаність у його соціальній та особистій цінності; наявність 
певного об’єму юридичних знань; висока загальна культура й ши-
рока ерудиція; принципово вмотивована правомірна поведінка як 
у навчальному закладі, так і в повсякденному житті; висока гро-
мадсько-правова активність. Крім цього, до складу ознак індивіду-
альної правової культури мають входити й такі риси: усвідомлення 
завдань державно-юридичного регулювання в Україні; розуміння 
важливого значення юридичної професії саме за сучасних умов 
державотворення в Україні; досконале знання Конституції України; 
усвідомлене прагнення і практичне вміння користуватися припи-
сами чинного законодавства [1].

Опитування соціології стану правової культури та правосві-
домості молоді свідчать про відсутність пізнавального інтересу, со-
ціально-правової активності, нормативного мислення. Не просте-
жується свідоме ставлення до праці в умовах ринкової економіки. 
Почуття патріотизму, громадського обов’язку перед країною, су-
спільством, шанобливе ставлення до права, рідної мови, культури, 
традицій та висока етика міжлюдських стосунків дещо знизилися. 
Тотальна пропаганда прикрашеного егоїзму знищила такі суспіль-
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но необхідні якості як, шанобливе ставлення до іншої людини, 
визнання прав і свобод особистості, здатності до компромісу тощо. 
Стан традиційної загальнолюдської моралі, порядності, тактов-
ності, чесності, доброти, милосердя та культури поведінки викли-
кають нині подив у старшого покоління [2].

Окремо необхідно вказати на самооцінку студентів. Заро-
зуміле ставлення деякої частини студентів до себе і оточуючих 
знаходить прояви у відкритій неповазі до людей, незалежно від їх 
віку або соціального статусу, що призводить не лише до порушення 
дисципліни, а й прав та свобод людини і громадянина. Відчуваючи 
безкарність, деякі студенти навіть дозволяють психологічно через 
третіх осіб тиснути на викладачів, членів трудового колективу на-
вчального закладу, інших студентів. Найбільш поширеними видами 
порушення студентами дисципліни є: систематичні запізнення на 
лекції; прогулювання занять, критика або висміювання особистих 
якостей викладача, організації навчального процесу; невиконання 
навчального плану; використання під час лекцій мобільних теле-
фонів; недбайливе ставлення до майна навчального закладу; вико-
ристання вульгарної лексики; паління у неналежних місцях тощо. 
Зазначене суттєво утруднює досягнення основної мети навчально-
го процесу – формування всебічно розвиненої, творчої особистості, 
яка буде здатна до самовдосконалення та самореалізації [3]. 

Молодь володіє рядом прав, однак знання і розуміння від-
повідних правових положень можливе за умов наявності та підви-
щення правової свідомості, а її формування залежить не тільки від 
об’єктивної ситуації, у якій розвивається цей процес. Поруч з цим 
великого значення набувають фактори суб’єктивного характеру: 
зовнішні, до яких належать інститути правової системи, різні не-
формальні об’єднання та внутрішні, що характеризують механізм 
світосприйняття особи, аналізу норм права та прийняття рішень. 
Тому формування правової свідомості, а, відтак, правової культури, 
яке розвивається на основі зазначених факторів, значною мірою 
залежить від характеру, темпу, змісту процесу правової соціалізації 
молодої особи [4].

Наступним важливим фактором формування правової свідо-
мості молоді є необхідність врахування бажання самої людини сум-
лінно виконувати вимоги норм права. У даному випадку йдеться 
перш за все про вирішення проблем мотивації, заохочення людини 
до участі в соціально-правовому житті, тобто про запровадження 
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системи ціннісних, а не примусових мотивів. Вони передбачають 
наявність бажання молодої людини відповідати вимогам право-
вої системи, згідно з внутрішніми переконаннями, через почуття 
обов’язку по відношенню до права, держави і суспільства взагалі.

Формування правової культури молоді можливе за умови 
здійснення загальногромадянського виховання. Адже саме воно 
формує у людини громадянське почуття причетності до справ і 
турбот всього суспільства, прагнення внести свою частку в розбу-
дову держави. Це почуття трансформує людину з покірного підда-
ного влади у громадянина, який знає свої права і обов’язки, вміє 
кваліфіковано, на основі закону, за допомогою демократичних ін-
ститутів і процедур відстоювати свої інтереси.

Велике занепокоєння викликає зростаюча бездуховність 
молоді. Сподівання, що всі вади молоді зникнуть тоді, коли ста-
білізується соціально-економічне становище держави, – даремні і 
нереальні. Без цілеспрямованого правового виховання неможливо 
сформувати молоде покоління громадян України.
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нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Глушковецький Анатолій Леонідович, кандидат історичних 
наук, доцент, декан історичного факультету Кам’янець-Подільсько-
го національного університету імені Івана Огієнка.

Демчинська Марина Володимирівна, вчитель історії та 
правознавства загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №7, м. Кам’я-
нець–Подільський.

Лубчинський Андрій Анатолійович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка.

Лустюк Юлія Аркадіївна, заступник директора з виховної 
роботи Шубківського ліцею Білокриницької сільської ради Рівнен-
ського району, с. Шубки.

Мельник Мapинa Iгоpiвнa, студенткa КПНУ ім. Івана Огієн-
ка 4-го курсу історичного факультету Спеціальності Середня освіта 
(Історія та правознавство).

Мельник Ольгa Aнaтолiївнa, вчитель iстоpiї тa пpaвознaв-
ствa Кaм’янець-Подiльський НВК№3 у склaдi зaгaльноосвiтньої 
школи  I-III ступеня  тa лiцею Хмельницької облaстi.

Морозюк Ірина Вячеславівна, заступник директора Кам’я-
нець-Подільської ЗОШ №17 І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правоз-
навства.
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Морозюк Сергій Миколайович, директор комунальної уста-
нови «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Кам’янець-Подільської міської ради», вчитель історії та правозна-
вства Кам’янець-Подільської ЗОШ №17 І-ІІІ ступенів.

Ночка Лариса Володимирівна, вчителька історії та правоз-
навства Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської 
ради, м. Дунаївці.

Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету суспільних 
предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти, кандидат педагогічних наук, м. Рівне.

Прокопчук Сергій Юрійович, вчитель правознавства Рівнен-
ського економіко–правового ліцею, м. Рівне.

Семенюк-Прибатень Анна Вікторівна, кандидат юридич-
них наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних 
історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка.

Сербалюк Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’я-
нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Смагіна Таїса Миколаївна, завідувач кафедри методики 
викладання навчальних предметів Комунального закладу «Жито-
мирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради, м. Житомир. 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук де-
кан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка.

Ткач Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, ди-
ректор Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови 
з 1-го класу, м. Хмельницький.

Федьков Олександр Миколайович,  доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історич-
них та праознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка.

Хоптяр Юрій Анатолійович, кандидат історичних наук, 
професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та 
праознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка.
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