
Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його викладання 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 40, 

семінарські заняття – 25. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Стецик Ю. О. 

Результати навчання:  

Знання:  
- структури та рівнів правової освіти в сучасній Україні; 

- навчальних програм, підручників, посібників із правознавчих дисциплін; 

- засобів та методичних прийомів їх використання при викладанні правознавства; 

- класифікації сучасних методів навчання та методичних підходів до їх використання; 

- форм організації вивчення правознавчих дисциплін; 

- методичних вимог до сучасного уроку правознавства.   

Уміння: 

- давати визначення основним методичним та правознавчим поняттям та категоріям; 

- підготовити, побудувати та провести урок правознавства; 

- прогнозувати ускладнення при підготовці і проведенні уроку та запропонувати шляхи 

їх подолання; 

- застосовувати різноманітні засоби, методи і форми навчання правознавства; 

- залучати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки для викладу правознавчого 

матеріалу. 

Здатності:   

- прогнозувати дидактичні результати навчання правознавчих дисциплін; 

- застосовувати діяльнісний та компетентісний методичний підходи на уроках 

правознавства.  

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Шкільний курс історії та методика його викладання; 

- Педагогіка; 

- Психологія; 

- правознавчі дисципліни. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Методика викладання правознавства як навчальна дисципліна. Структура та рівні 

правової освіти в сучасній Україні. Навчально-методична база вчителя правознавства 

Засоби навчання на уроках правознавства. Методи пізнавальної діяльності учнів на уроках 

правознавства. Формування у школярів знань, навичок та умінь на уроках правознавства. 

Форми організації навчання учнів правознавства. Урок правознавства в сучасній школі та 

методика його проведення. Міжпредметні зв’язки на уроках правознавства 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання 

контрольної роботи та індивідуального завдання. 

- підсумковий контроль: залік (VII семестр), екзамен (VIII семестр) 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 
 


