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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Методика викладання курсу правознавства” знайо-
мить майбутніх спеціалістів та магістрів з метою, завданнями та на-
прямами реформування вищої освіти, з її структурою, дидактичними 
основами організації навчального процесу, особливостями педаго-
гічного контролю, науково-дослідної роботи у навчальних закладах. 
Методика викладання — це оптимальне поєднання загальнодидак-
тичних методів, прийомів і засобів навчання, які застосовуються для 
організації навчального процесу

Мета вивчення дисципліни:
•	 сформувати	у	студентів	систему	знань	і	навичок	викладацької	

діяльності;
•	 сформувати	 вміння	 викладати	 навчальні	 дисципліни	 з	 право-

знавства;
•	 ознайомити	 студентів	 із	 новітніми	 педагогічними	 технологія-

ми;
•	 ознайомити	із	знаннями	про	особливості	викладання	юридич-

них дисциплін у вищих навчальних закладах;
•	 ознайомити	з	особливостями	професійної	майстерності	та	педа-

гогічної техніки викладача правознавства; 
•	 розвивати	педагогічний	підхід	до	вирішення	професійних	зав-

дань.
Програмою передбачено лекційні та семінарські заняття, на яких 

розглядаються теоретичні та практичні питання викладання юридич-
них дисциплін, організаційно-правові форми активізації діяльності 
учасників навчального процесу, а також виконуються конкретні за-
вдання з відповідних тем навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна передбачає формування і розвиток уміння 
у студентів застосовувати на практиці загальні та часткові методики 
викладання юридичних дисциплін.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ  КУРСУ  ПРАВОЗНАВСТВА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. Організаційні основи системи вищої
освіти. Методи навчання

1 Методологічні	основи	педагогічного	процесу	у	вищій	школі

2 Організаційні основи системи вищої освіти в Україні

3 Психологічні передумови підвищення ефективності
навчально-виховного	процесу	у	вищій	школі

4 Методи	навчання	у	вищій	школі

5 Активізація пізнавальної діяльності студентів під час
вивчення юридичних дисциплін 

Змістовий модуль II. Організація навчальної діяльності
студентів у вищій школі

6 Лекція як основна форма організації навчання

7 Семінарські та практичні заняття: види та організація

8 Самостійна та науково-дослідна діяльність студентів

9 Організація контролю та оцінка якості навчання з курсу
правознавства

10 Болонський процес — європейська інтеграція систем вищої 
освіти

11 Професійно-педагогічна діяльність викладача правознавства

Разом годин: 81
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ЗМІСТ
дисципліни 

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПРАВОЗНАВСТВА”

Змістовий модуль I. Організаційні основи системи вищої 
освіти. Методи навчання.

Тема 1. Методологічні основи педагогічного процесу у вищій 
школі

Вища освіта як органічна складова система неперервної освіти.
Мета і завдання курсу, його структура. Організація і здійснення 

начального процесу у вищих закладах освіти України. Форми ор-
ганізації навчального процесу. Особливості педагогічного процесу у 
вищому навчальному закладі на сучасному етапі. Мета, завдання та 
зміст вищої освіти в Україні. Основні принципи освіти. Головні зав-
дання вищого закладу освіти. Дидактичні моделі змісту навчання. 
Світові тенденції розвитку суспільства.

Реформування	 системи	 освіти.	 Особливості	 нинішнього	 етапу	
розвитку людської діяльності. 

Криза традиційної вищої освіти. 
Нова парадигма освіти. Національна доктрина розвитку освіти 

України ХХІ століття. Концепція розвитку вищої юридичної освіти.
Мета і завдання юридичної освіти. Організація юридичної освіти 

в Україні. 
Основні принципи розвитку вищої освіти. Про основні принципи 

розвитку освіти, визначені Законом України “Про освіту”.
Принцип фундаментальності.
Принцип варіативності та альтернативності.
Принцип	гуманізації	начально-виховного	процесу	у	вищій	школі.
Принцип гуманітаризації змісту освіти.
Системний, комплексний, діяльнісний та особистісно-орієнто-

ваний підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій 
школі.

Принципи навчання у вищому навчальному закладі.
Література [1; 5; 6; 10; 14; 22; 32; 33; 36;

37; 45; 46; 47]
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Тема 2. Організаційні основи системи вищої освіти в Україні

Структура вищої юридичної освіти. Види вищих навчальних юри-
дичних закладів. Завдання, права та обов’язки вищого навчального 
закладу. Про моделі глобальної освіти.

Інноваційна	освіта:	концепції,	проблеми	становлення,	пошук	но-
вих освітніх технологій.

Сутність ступеневої освіти в Україні.
Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Зміст освіти. Складові та цикли освітньої підготовки.
Характеристика навчальних планів різних типів вищих навчаль-

них закладів. Робочий навчальний план.
Література [1–3; 10; 12; 14; 22; 33; 36;

 37; 45; 46; 47]

Тема 3. Психологічні передумови підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу у вищій школі

Особистість студента юридичного факультету як майбутнього спе-
ціаліста	—	головний	ціннісний	орієнтир	у	діяльності	вищої	школи.

Вікові особливості студентської молоді та їх роль у становленні 
особистості.

 Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 
юридичних факультетів.

Формування творчої особистості.
Забезпечення психологічної готовності студентів до майбутньої 

професійної діяльності.
Роль викладача у формуванні творчої особистості студента.

Література [1–4; 6; 10; 14; 22; 33; 36; 37; 42]

Тема 4. Методи навчання у вищій школі

Поняття про методи навчання та їх класифікація.
Методи викладання.
Методи учіння.
Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчаль-
но-пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю за 
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні методи.
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Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяль-
ності: словесні, наочні, практичні. Словесні методи навчання: лекція, 
пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж. Наочні методи навчання: 
спостереження, ілюстрація, демонстрація. Практичні методи навчан-
ня: вправи, практичні роботи, експеримент, виробнича практика.

Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: ін-
формаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-
пошуковий	(евристичний),	пошуковий	(дослідний).	Методи	навчан-
ня за логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. 

Специфіка викладання правознавства студентам різних спеціаль-
ностей та різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спе-
ціаліст, магістр). Методичні вимоги до розробки навчальних програм 
і навчальних планів з юридичних дисциплін. Вплив методів викла-
дання правознавства на навчальну активність студентів. 

Диференціація та індивідуалізація навчання правознавства. Шля-
хи та засоби підвищення ефективності викладання юридичних дис-
циплін.

Застосування технічних засобів та комп’ютерної техніки у викла-
данні юридичних дисциплін. Використання наочних методів навчан-
ня. Функції наочних засобів навчання. Аудіовізуальні засоби навчан-
ня. 

Література [3; 5–8; 12; 15; 21; 23; 28;
32; 35; 43; 44; 47]

Тема 5. Активізація пізнавальної діяльності студентів під 
час вивчення юридичних дисциплін

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчаль-
но-пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри, ситуативні ігри, 
дискусії і диспути; студентські наукові конференції; створення ситу-
ації пізнавальної новизни та зацікавленості.

Поняття про форми організації навчання. Урок як основна фор-
ма організації навчання. Типи занять та їх структура. Підготовка до 
заняття. Аналіз проведеного заняття. Активні методи навчання у 
викладанні юридичних дисциплін та їх вибір.

Ділова гра. Ігрове проектування. Кейс-стаді. Круглий стіл. Комп-
лексні контрольні завдання. Ситуаційні задачі. 

Проблемне навчання. Створення проблемних ситуацій під час 
вивчення правознавства. Особливість проблемного навчання. Умо-
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ви створення проблемних ситуацій. Способи розв’язання проблем: 
фронтальні, групові, індивідуальні. Способи створення проблемних 
ситуацій. Види діяльності викладачів і студентів під час проблемної 
лекції та проблемного семінару.

Диференційоване навчання. Особистісно-орієнтоване навчання. 
Основні завдання особистісно-орієнтованого навчання. Технологія 
розвивального навчання. Технологія формування творчої особис-
тості. 

Модульно-рейтингове навчання. Особливості підготовки та про-
ведення. 

Література [3; 5–7; 9; 11; 21; 23; 27; 30; 32; 44; 54]

Змістовий модуль II. Організація навчальної діяльності 
студентів у вищій школі

Тема 6. Лекція як основна форма організації навчання

Дидактична мета лекції. Основні функції лекції: інформаційна, 
орієнтовна, пояснююча, переконувальна, підсумкова. 

Основні етапи лекції: вступна частина, викладення, висновки.
Проблема єдності навчальних і виховних завдань у лекційному 

курсі. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладу навчального 
матеріалу. 

Загальнодидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. Вимо-
ги до структури лекційного курсу. Види лекції (вступна, тематична, 
оглядова, заключна): організація та характеристика. 

Науковість змісту лекційного курсу. Організація проблемного 
викладу навчального матеріалу. Організація лекційних занять. Су-
часні проблеми лекційного викладу навчального матеріалу. 

Література [3; 5; 15; 18; 21; 25; 28; 32; 35; 39; 41; 44; 50]

Тема 7. Семінарські та практичні заняття: види та 
організація

Місце і роль семінарських та практичних занять у навчальному 
процесі. Види семінарських занять. Основні функції семінарських за-
нять: поглиблення, конкретизація, систематизація знань, одержаних 
на лекціях і під час самостійної роботи; розвиток навичок самостій-
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ної роботи; заохочення до наукових досліджень; контроль за якістю 
засвоєння студентами матеріалу. Методика проведення семінарських 
занять. Методика проведення практичних занять. Дидактичні вимо-
ги до підготовки і проведення семінарів. Логіка формування питань 
семінарського заняття. Організація дискусії на семінарських заняттях. 
Особливості опитування студентів під час проведення семінарських 
занять. Нестандартні семінарські заняття та їх характеристика.

Комплексні форми організації навчання. Комплексний семінар.
Шляхи оптимізації та інтенсифікації навчального процесу.

Література [2; 3; 5; 6; 11; 15; 18; 21; 24; 27; 28;
31; 32; 36; 41; 48]

Тема 8. Самостійна та науково-дослідна діяльність 
студентів 

Сутність самостійної роботи. Значення самостійної роботи. Види 
самостійних робіт. Форми організації та проведення самостійної ро-
боти. Позитивні сторони і недоліки в організації самостійної роботи 
студентів. Специфіка організації самостійної роботи із додатковою 
літературою (словниками, довідниками, науково-педагогічною літе-
ратурою тощо). Форми активізації самостійної роботи студентів-пра-
вознавців. 

Роль і значення науково-дослідної роботи у вивченні. 
Особливості консультативної діяльності викладача в процесі під-

готовки наукових рефератів, курсових, дипломних, курсових робіт.
Роль студентської наукової творчості в активізації навчального 

процесу.
Олімпіади та наукові конференції із правознавства як засоби роз-

витку творчих здібностей студентів. Методи підготовки наукових до-
повідей та студентських конференцій.

Література [2; 3; 4; 5; 11; 16; 17; 18; 19; 22; 29; 31; 35; 37]

Тема 9. Організація контролю та оцінка якості навчання з 
курсу правознавства

Методи контролю. Методика аналізу навчальних занять. Система 
понять, що визначають контроль знань. Об’єктивні передумови необ-
хідності контролю та оцінки знань студентів. 
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Функції контролю знань студентів: навчаюча, розвиваюча, про-
гностично-методична, оцінка знань і навичок студентів.

Основні принципи перевірки та оцінки знань: дієвість, система-
тичність, індивідуальність, диференціювання, об’єктивність і єдність 
вимог. Види перевірки навчальної роботи студентів. Міжсесійний та 
підсумковий контроль. 

Сутність	та	основні	завдання	поточної	перевірки	успішності	сту-
дентів. Мета тематичної перевірки знань студентів. Різновиди кон-
сультацій. Підсумкова перевірка знань студентів. Заліки, іспити, 
курсові та дипломні роботи як основні форми контролю навчальної 
роботи студентів. Тест як перевірка знань студентів. Поняття про тес-
ти та методику їх складання. Етапи тестового контролю.

 Параметри знань: міцність, повнота, глибина, оперативність, гнуч-
кість, систематичність і системність.

Методи	 і	 форми	 організації	 контролю	 знань,	 шляхи	 їх	 удоско-
налення. Критерії і норми оцінок. Рейтингова система оцінювання 
знань. 

Література [2–4; 6; 8; 11; 15; 17; 18; 23; 27;
28; 31; 34; 41; 45; 46]

Тема 10. Болонський процес — європейська інтеграція систем 
вищої освіти

Цілі і завдання Болонської декларації.
Особливості організації навчального процесу у вищому навчаль-

ному закладі відповідно до Болонської декларації.
Передумови приєднання системи вищої освіти України до Бо-

лонського процесу. 
Болонський процес. Основні тенденції щодо створення зони Єв-

ропейської	вищої	школи.
Література [2–4; 6; 8; 11; 15; 17; 18; 23; 27; 28;

31; 34; 41; 45; 46]

Тема 11. Професійно-педагогічна діяльність викладача 
правознавства

Організація роботи викладача правознавства. Основні компонен-
ти готовності до педагогічної діяльності: професійна самосвідомість, 
ставлення до діяльності, мотиви, знання про предмет та способи 
діяльності, навички і вміння їх практичного втілення, професійно 
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значущі якості особистості. Компоненти професійного становлення 
викладача: мотиваційний, емоційний, особистісний, професійно-пе-
дагогічний. Педагогічна майстерність. Педагогічна техніка викладача. 
Сутність поняття. Основні компоненти педагогічної техніки. Педаго-
гічний такт. Педагогічна спостережливість. Самостійність мислен-
ня та саморегуляція у роботі вчителя. Техніка спілкування. Техніка 
впливу. Професіограма викладача: якості та властивості особистості; 
вимоги до психолого-педагогічної підготовки. Роль і значення мови в 
педагогічній майстерності викладача правознавства. 

Література [2; 3; 6; 8; 14; 19; 27; 31; 37; 40; 49; 50]

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Основні принци-
пи освіти.

 2. Охарактеризувати методи навчання у вищому навчальному за-
кладі. Розкрити метод навчання (за вибором) на певному при-
кладі. 

 3. Розкрити суть ефективності запровадження сучасних технологій 
навчання у викладанні юридичних дисциплін. Охарактеризувати 
сучасні технології.

 4. Дати характеристику навчальної діяльності студентів та охарак-
теризувати	шляхи	підвищення	ефективності	навчання.	

 5. Розвиток юридичної освіти в Україні. Особистість студента юри-
дичного факультету як майбутнього спеціаліста — основний цін-
нісний	орієнтир	у	діяльності	вищої	школи.

 6. Вікові особливості студентської молоді та їх роль у становленні 
особистості

 7. Охарактеризувати індивідуалізацю та диференціацію навчання у 
вищому навчальному закладі. Розробити заняття, де враховано ці 
принципи.

 8. Охарактеризувати дидактичні вимоги до проведення та підготов-
ки лекцій із юридичних дисциплін. Навести приклади підвищен-
ня ефективності проведення лекційного викладу навчального ма-
теріалу.

 9. Методика організації та проведення проблемного викладу нав-
чального матеріалу. 
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 10. Охарактеризувати дидактичні вимоги до організації та проведен-
ня семінарських занять. Шляхи удосконалення семінарських за-
нять.

	11.	 Самостійна	робота	як	пошукова	робота	студентів.	Вимоги	прове-
дення самостійної роботи. Навести приклади видів самостійної 
роботи.

 12. Студентська наукова творчість в активізації навчального процесу. 
Методи проведення студентських наукових конференцій.

 13. Функції контролю знань студентів та їх роль у навчальному про-
цесі. 

 14. Перевірка та контроль знань студентів з вивчення юридичних 
дисциплін. Приклади.

 15. Перевірка навчальної роботи студентів. Завдання поточної пере-
вірки	успішності	студентів.	

 16. Основні форми контролю знань студентів.
	17.	 Інтенсифікація	навчального	процесу	у	вищій	школі	під	час	вив-

чення правознавства.
 18. Особливості контролю готовності студентів до засвоєння нав-

чального матеріалу. Навести практичні приклади такого контро-
лю.

 19. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвит-
ку студентів. Особливості впровадження рейтингового контролю 
знань.

 20. Теоретичні основи застосування інформаційних технологій при 
вивченні юридичних дисциплін. Розробити методику проведення 
заняття із використанням інформаційних технологій навчання.

 21. Методика застосування наочних посібників і технічних засобів 
навчання у вузі під час вивчення юридичних дисциплін. 

 22. Тест як модернізація перевірки знань студентів. Навести прикла-
ди застосування тестової перевірки знань на певному навчально-
му матеріалі. Розробити тести з вивчення певної теми юридичних 
дисциплін.

 23. Шляхи інтенсифікації та оптимізації вивчення юридичних дис-
циплін. Навести практичні приклади.

 24. Самостійна робота студентів. Дати характеристику організації са-
мостійної роботи з додатковою літературою (словниками, довід-
никами, науково-педагогічною літературою).
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 25. Навести приклади нестандартних семінарських занять (семінар-
дискусія, семінар-диспут, семінар-КВК тощо). Розробити за ви-
бором семінарське заняття. 

 26. Організація дискусії на семінарському занятті. Особливості опи-
тування студентів під час проведення семінарських занять. Розро-
бити заняття з проведення дискусії.

 27. Застосування інтерактивних методів навчання. Розробити мето-
дику проведення заняття з вивчення юридичних дисциплін.

 28. Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам різних 
спеціальностей та різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (ба-
калавр, спеціаліст, магістр). Методичні вимоги до розробки нав-
чальних програм.

 29. Модульно-рейтингова система як метод функціонально-про-
фесійної підготовки студентів. Характеристика цієї системи нав-
чання.

 30. Умови підвищення ефективності методики викладання право-
знавства. Приклади підвищення ефективності методики викла-
дання.

 31. Розробити урок — ділову гру з вивчення теми юридичної дис-
ципліни за вибором.

 32. Активні форми навчання. Їх особливості та практичне застосу-
вання на заняттях з правознавства.

 ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Мета і завдання вищої освіти. 
 2. Головні завдання вищого закладу освіти.
 3. Закономірності особистісно-орієнтованої освіти.
 4. Ефективність впровадження сучасних технологій навчання у 

викладання правознавства.
 5. Професійний статус викладача юридичних дисциплін. 
 6. Системний підхід у викладанні юридичних дисциплін як засіб ак-

тивізації навчального процесу. 
 7. Кваліфікація методів навчання у вищому навчальному закладі.
 8. Організація навчальної діяльності студентів на заняттях із пра-

вознавства.
 9. Сучасні технології — підґрунтя оновлення професійної підготов-

ки викладачів юридичних дисциплін. 
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 10. Методичні вимоги до розробки навчальних програм і навчальних 
планів із правознавства. 

 11. Вплив методів викладання юридичних дисциплін на навчальну 
активність студентів. 

 12. Диференціація та індивідуалізація навчання на заняттях з юри-
дичних дисциплін.

 13. Шляхи та засоби підвищення ефективності викладання юридич-
них дисциплін.

 14. Функції лекційного викладу навчального матеріалу з юридичних 
дисциплін. 

 15. Проблема єдності навчальних і виховних завдань у лекційному 
курсі з правознавства. 

 16. Принципи навчання правознавства.
 17. Методи навчання та їх характеристика.
 18. Методи організації та здійснення навчальної діяльності студен-

тів, їх характеристика.
 19. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчаль-

но-пізнавальної діяльності.
 20. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності.
 21. Проблемний виклад навчальної дисципліни. 
 22. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладу навчального 

матеріалу. 
 23. Дидактичні вимоги до побудови лекційного курсу із правознав-

ства.
 24. Вимоги до структури лекційного курсу з правознавства. 
 25. Види лекції (вступна, тематична, заключна): організація та харак-

теристика. 
 26. Науковість змісту лекційного курсу з правознавства. 
 27. Організація проблемного викладу навчального матеріалу з пра-

вознавства.
 28. Організація лекційних занять із правознавства. 
 29. Сучасні проблеми лекційного викладу правознавства.
 30. Місце і роль семінарських занять із правознавства у навчальному 

процесі.
 31. Види семінарських занять із правознавства.
 32. Методика проведення семінарських занять із правознавства.
 33. Загальнодидактичні вимоги до підготовки і проведення семінарів 

із правознавства.
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 34. Сутність Болонського процесу.
 35. Організація дискусії на семінарському занятті з правознавства. 
 36. Особливості опитування студентів під час проведення семі-

нарських занять із правознавства. 
	37.	 Значення	самостійної	роботи	з	правознавства	як	пошукової	робо-

ти студентів.
 38. Активні методи навчання у викладанні юридичних дисциплін та 

їх вибір Активні методи навчання у викладанні юридичних дис-
циплін та їх вибір.

 39. Позитивні сторони і недоліки в організації самостійної роботи 
студентів.

 40. Специфіка організації самостійної роботи із додатковою літера-
турою (словниками, довідниками, науково-педагогічною літера-
турою тощо).

 41. Роль студентської наукової творчості в активізації навчального 
процесу.

 42. Олімпіади та наукові конференції з правознавства як засоби роз-
витку творчих здібностей студентів. 

 43. Сутність педагогічної інноватики.
 44. Об’єктивні передумови необхідності контролю та оцінки знань 

студентів. 
 45. Функції контролю знань студентів: навчаюча, розвиваюча, про-

гностично-методична, оцінка знань і навичок студентів.
 46. Основні принципи контролю навчальної роботи на заняттях із 

правознавства.
 47. Види перевірки навчальної роботи студентів із правознавства. 
 48. Міжсесійний та підсумковий контроль. 
	49.	 Сутність	та	основні	завдання	поточної	перевірки	успішності	сту-

дентів. 
 50. Технологія розвивального навчання.
 51. Педагогічна майстерність викладача правознавства. 
 52. Підсумкова перевірка знань студентів.
 53. Заліки, екзамени, курсові та дипломні роботи як основні форми 

контролю навчальної роботи студентів. 
	54.	 Методи	і	форми	організації	контролю	знань,	шляхи	їх	удоскона-

лення. 
 55. Критерії і норми оцінок знань студентів під час вивчення право-

знавства. 
 56. Рейтингова система оцінювання знань із правознавства. 
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 57. Види навчання та їх характеристика.
 58. Використання аудіовізуальних засобів навчання під час викла-

дання правознавства.
 59. Використання комп’ютерної техніки у процесі викладання пра-

вознавства.
 60. Особливості педагогічної техніки викладача правознавства.
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