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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з навчальним планом рівень здобутих студентами теоретичних 

знань і набутих практичних навичок студентів перевіряється на випускному 

екзамені.  

Випускний екзамен «Правознавство з МН» для студентів спеціальності 

014.03 Середня освіта (Історія) проводиться на завершальному етапі навчання з 

метою встановлення Екзаменаційною комісією фактичної відповідності рівня 

освітньої підготовки вимогам освітньої характеристики магістрів. 

При розробці Програми випускного екзамену «Правознавство з МН» 

були враховані вимоги освітньої характеристики магістра за  спеціальністю 

014.03 Середня освіта (Історія) та зміст затверджених робочих планів і програм 

дисциплін спеціальності. 

При розробці програми випускного екзамену були використані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам освітньої характеристики магістра з правознавства у 

розділах програми випускного екзамену зазначені основні теоретичні питання, 

якими має оволодіти студент з навчальної дисципліни, щоб мати можливість 

працювати за професійним призначенням магістра «вчитель правознавства». 

2. Випускний  екзамен має комплексний характер, тому його програма 

складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін для 

оцінки загального рівня кваліфікації випускника. На державний екзамен 

винесено питання з таких дисциплін: Конституційні засади громадянського 

суспільства», «Судові та правоохоронні органи», «Інформаційне право»,  

«Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Правове забезпечення 

освіти», «Правознавство з методикою навчання». 

3. Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 

програми. Екзаменаційні білети містять по три питання, на які треба дати 

вичерпну відповідь.  

4. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія, склад якої затверджується у 

встановленому порядку. До початку екзамену до Екзаменаційної комісії 

подаються такі документи: наказ ректора про допуск до державного екзамену, 

довідка про виконання студентом навчального плану і отримані оцінки. Для 

оформлення протоколів із членів комісії  призначається секретар.  

До випускного екзамену допускаються студенти, які завершили вивчення 

всіх теоретичних дисциплін, які склали всі заліки та іспити відповідно до 

навчального плану.  

Екзамен проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії у 

формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Рішення про оцінки 

приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим 

голосуванням простою більшістю. Результати екзамену визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Протоколи засідання Екзаменаційної комісії та залікові книжки студентів 

підписують голова та члени комісії. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: 

«ПРАВОЗНАВСТВО З МН» 

 

Конституційні засади громадянського суспільства. Теоретико-

історичні засади становлення та розвитку громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство – основа виникнення й існування прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина. Історія розвитку прав, свобод та обов'язків 

людини і громадянина у громадянському суспільстві. Правова держава – засіб 

реалізації та охорони прав, свобод та обов'язків людини і громадянина у 

громадянському суспільстві. Інституційна структура сучасного громадянського 

суспільства. Проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства в 

сучасній Україні. Взаємодія держави та громадянського суспільства в процесах 

суспільного розвитку. Політично-соціальна система та інститути громадянського 

суспільства в Україні: теоретичний та прикладний контекст. Взаємодія держави і 

суспільства в реформуванні системи управління. Взаємодія держави і 

громадянського суспільства в освітній та виховній діяльності. 

 

Судові та правоохоронні органи. Основні поняття, предмет, система й 

нормативні джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи». 

Судова влада та система. Вища рада юстиції. Органи прокуратури України. 

Органи досудового розслідування. Органи внутрішніх справ. Органи Служби 

безпеки України. Органи та установи юстиції. Національне антикорупційне 

бюро України. Нотаріат та адвокатура. 

 

Інформаційне право. Основні поняття, категорії, предмет, метод та 

система інформаційного права. Гарантії прав і свобод людини у сфері 

інформації як базис інформаційного права. Основні напрямки реалізації прав і 

свобод людини в сфері інформації. Правові основи інформаційної безпеки. 

Правові режими інформації та інформаційних ресурсів. Державна таємниця та 

конфіденційна інформація. Правові основи захисту інформації. Правове 

регулювання засобів телекомунікацій. Правове регулювання функціонування 

мережі Інтернет та електронного документообігу. Правове регулювання 

розповсюдження масової інформації. 

 

Право Європейського Союзу. Поняття та особливості права 

Європейського Союзу. Співвідношення права Європейського Союзу з 

європейським, національним та міжнародним правом. Загальна характеристика 

джерел права ЄС. «Первинне право» ЄС – поняття, види та особливості. 

Міжнародні договори ЄС. «Вторинне право» ЄС – поняття, види та 

особливості. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: цілі та принципи, 

юридичні особливості. Інституційний механізм Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Склад Європейського Союзу. Особливості правового режиму 

«заморських територій». Процедура прийняття до ЄС нових держав-членів. 

Перспектива розширення ЄС. 
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Міжнародне право. Чинне міжнародне право та його основні принципи. 

Система міжнародного права. Умови виникнення, юридичне значення. Норми 

міжнародного права. Поняття, види, тлумачення. Міжнародно-правові засоби 

боротьби з грубими та масовими порушеннями прав людини. Міжнародно-

правове регулювання захисту прав національних, етнічних, мовних, релігійних 

меншин. Міжнародно-правовий захист дітей і жінок. Міжнародна 

правосуб’єктність держав. Значення державного суверенітету у міжнародно-

правових відносинах. Поняття виключної внутрішньої компетенції держави. 

Визнання держав у міжнародному праві. Сучасні проблеми міжнародно-

правового визнання. Реалізація норм міжнародного права у національному 

праві. 

 

Правове забезпечення освіти. Конституційне закріплення освітні прав 

людини. Державні гарантії діяльності наукових і науково-педагогічних праці-

вників. Закон України «Про освіту» – права та обов'язки педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. Відповідальність батьків за виховання, 

розвиток та утримання дітей. Атестація науково-педагогічних працівників, 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Відпустка. Порядок 

надання щорічної основної відпустки керівним, педагогічним і науково-

педагогічним кадрам в освіті. Творчі та додаткові відпустки. Документи про 

освіту. Обов'язки, встановлені категоріям дітей (учнів, студентів), яким 

надаються визначені державою соціальні пільги. Правові підстави для 

відрахування, інших санкцій, передбачених підзаконними актами щодо освіти, 

через порушення учнями, студентами своїх обов'язків. Структура Колективного 

трудового договору (КТД), його створення та коригування в закладах освіти. 

 

Правознавство з методикою навчання. Предмет та завдання методики 

навчання шкільного курсу правознавства. Історичні етапи становлення та 

розвитку шкільної правознавчої освіти. Компетентнісний підхід до навчання 

правознавства. Компетентнісно-орієнтована методика навчання учнів 

правознавства. Інтерактивні методи, які можна застосовувати на уроках 

правознавства. Зміст  та методика застосування на уроці. Метод вправ у системі 

формування правових компетентній учнів. Правила т  організації інтерактивної 

роботи учнів на уроці. Зміст та структура теоретичного компоненту шкільного 

правознавства.  Етапи засвоєння теоретичного компоненту змісту 

правознавства.  Класифікація правових понять. Методичні рекомендації щодо 

формування правових понять. Предметні уміння учнів на уроках правознавства. 

Вміння  учнів формулювати правові поняття та оперувати ними. Вміння 

формулювати правові поняття та оперувати ними.  Предметні уміння учнів на 

уроках правознавства. Вміння аналізувати нормативно-правові акти та їх 

використовувати. Предметні уміння учнів на уроках правознавства. Вміння 

розв’язувати правові ситуації. Предметні уміння учнів на уроках правознавства. 

Вміння складати правові документи. Позаурочна виховна робота з 

правознавства в системі правової освіти учнів. Зміст та завдання. Факультативи 

та гурткова робота у системі правової освіти учнів. Спеціальні програми у 
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структурі правовиховної роботи учнів. Зміст та організаційні форми. Тиждень 

правознавства у структурі правовиховної роботи в школі. Зміст, завдання, 

організаційні форми проведення. Теоретичні аспекти контролю та оцінювання 

учнів на уроках правознавства. Структура, принципи, функції. Сучасні підходи 

до оцінювання учнів на уроках правознавства. Структурні компоненти 

методики оцінювання учнів на уроках правознавства. Форми контролю та 

оцінювання учнів. Альтернативні методи оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Формувальне оцінювання в системі практичних умінь учителя 

правознавства. Зміст та принципи реалізації. Самооцінювання та 

взаємооцінювання на уроках правознавства. Зміст, мета,техніки застосування. 

Методичні підходи до створення оцінювальних завдань з правознавства. Рівні  

та критерії оцінювання  правової компетентності учнів. Урок контролю та 

корекції знань, умінь і навичок в системі роботи учителя правознавства. Мета, 

структура. Методичні рекомендації щодо навчання правознавства учнів 9-10 

класів на сучасному етапі. Система правової освіти учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

Конституційні засади громадянського суспільства 

 

1. Теоретико-історичні засади становлення та розвитку громадянського 

суспільства. 

2. Громадянське суспільство – основа виникнення й існування прав, свобод 

та обов’язків людини і громадянина. 

3. Історія розвитку прав, свобод та обов'язків людини і громадянина у 

громадянському суспільстві. 

4. Правова держава – засіб реалізації та охорони прав, свобод та обов'язків 

людини і громадянина у громадянському суспільстві. 

5. Інституційна структура сучасного громадянського суспільства. 

6. Проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній 

Україні. 

7. Взаємодія держави та громадянського суспільства в процесах суспільного 

розвитку. 

8. Політично-соціальна система та інститути громадянського суспільства в 

Україні: теоретичний та прикладний контекст. 

9. Взаємодія держави і суспільства в реформуванні системи управління. 

10.  Взаємодія держави і громадянського суспільства в освітній та виховній 

діяльності. 

 

Судові та правоохоронні органи 

 

1. Основні поняття, предмет, система й нормативні джерела навчальної 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи». 

2. Судова влада та система. 
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3. Вища рада юстиції. 

4. Органи прокуратури України. 

5. Органи досудового розслідування. 

6. Органи внутрішніх справ. 

7. Органи Служби безпеки України. 

8. Органи та установи юстиції. 

9. Національне антикорупційне бюро України. 

10.  Нотаріат та адвокатура. 

 

Інформаційне право 

 

1. Основні поняття, категорії, предмет, метод та система інформаційного 

права. 

2. Гарантії прав і свобод людини у сфері інформації як базис 

інформаційного права. 

3. Основні напрямки реалізації прав і свобод людини в сфері інформації. 

4. Правові основи інформаційної безпеки. 

5. Правові режими інформації та інформаційних ресурсів. 

6. Державна таємниця та конфіденційна інформація. 

7. Правові основи захисту інформації. 

8. Правове регулювання засобів телекомунікацій. 

9. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет та електронного 

документообігу. 

10.  Правове регулювання розповсюдження масової інформації. 

 

Право Європейського Союзу 

 

1. Поняття та особливості права Європейського Союзу. 

2. Співвідношення права Європейського Союзу з європейським, 

національним та міжнародним правом. 

3. Загальна характеристика джерел права ЄС. 

4. «Первинне право» ЄС – поняття, види та особливості. 

5. Міжнародні договори ЄС. 

6. «Вторинне право» ЄС – поняття, види та особливості. 

7. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: цілі та принципи, юридичні 

особливості. 

8. Інституційний механізм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

9. Склад Європейського Союзу. Особливості правового режиму 

«заморських територій». 

10. Процедура прийняття до ЄС нових держав-членів. Перспектива 

розширення ЄС. 
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Міжнародне право 

 

1. Чинне міжнародне право та його основні принципи.  

2. Система міжнародного права. Умови виникнення, юридичне значення.  

3. Норми міжнародного права. Поняття, види, тлумачення. 

4. Міжнародно-правові засоби боротьби з грубими та масовими 

порушеннями прав людини. 

5. Міжнародно-правове регулювання захисту прав національних, етнічних, 

мовних, релігійних меншин.  

6. Міжнародно-правовий захист дітей і жінок.  

7. Міжнародна правосуб’єктність держав.  

8. Значення державного суверенітету у міжнародно-правових відносинах. 

Поняття виключної внутрішньої компетенції держави. 

9. Визнання держав у міжнародному праві. Сучасні проблеми міжнародно-

правового визнання. 

10.  Реалізація норм міжнародного права у національному праві. 

 

Правове забезпечення освіти 

 

1. Конституційне закріплення освітні прав людини 

2. Державні гарантії діяльності наукових і науково-педагогічних праці-

вників 

3. Закон України «Про освіту» – права та обов'язки педагогічних і науково-

педагогічних працівників. 

4. Відповідальність батьків за виховання, розвиток та утримання дітей. 

5. Атестація науково-педагогічних працівників, присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань. 

6. Відпустка. Порядок надання щорічної основної відпустки керівним, 

педагогічним і науково-педагогічним кадрам в освіті. Творчі та додаткові 

відпустки. 

7. Документи про освіту. 

8. Обов'язки, встановлені категоріям дітей (учнів, студентів), яким 

надаються визначені державою соціальні пільги. 

9.  Правові підстави для відрахування, інших санкцій, передбачених 

підзаконними актами щодо освіти, через порушення учнями, студентами своїх 

обов'язків. 

10. Структура Колективного трудового договору (КТД), його створення та 

коригування в закладах освіти. 

 

Правознавство з методикою навчання 

 

1. Історичні етапи становлення та розвитку шкільної правознавчої освіти. 

2. Зміст та структура правової компетентності учнів. 

3. Компетентнісно-орієнтована методика навчання учнів правознавства – 

зміст, методи, прийоми. 
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4. Інтерактивні методи на уроках правознавства. Зміст  та методика 

застосування на уроці. 

5. Метод вправ у системі формування правових компетентнцій учнів. 

6. Зміст та структура теоретичного компоненту шкільного правознавства.  

7.  Правові поняття. Алгоритм роботи учителя над формуванням  в учнів 

правових понять. 

8. Структурні компоненти сучасного уроку з правознавства. 

9. Пізнавальні уміння учнів, які формуються на уроках правознавства. 

10.  Методика роботи з нормативно-правовими актами на уроках 

правознавства. 

11.  Особливості уроку правознавства в системі суспільствознавчої освіти.  

12.  Позаурочна виховна робота з правознавства в системі правової освіти 

учнів. Зміст та завдання.  

13.  Факультативи та гурткова робота у системі правової освіти учнів.  

14. Спеціальні програми у структурі правовиховної роботи учнів. Зміст та 

організаційні форми. 

15.  Тиждень правознавства у структурі виховної роботи в школі. Зміст, 

завдання, організаційні форми проведення. 

16.  Теоретичні аспекти контролю та оцінювання учнів на уроках 

правознавства. Структура, принципи, функції. 

17.  Сучасні підходи до оцінювання учнів на уроках правознавства. 

18.  Структурні компоненти методики оцінювання учнів на уроках 

правознавства. Форми контролю та оцінювання учнів. 

19.  Альтернативні методи оцінювання навчальних досягнень учнів. 

20.  Формувальне оцінювання в системі практичних умінь учителя 

правознавства. Зміст та принципи реалізації. 

21.  Самооцінювання та взаємооцінювання на уроках правознавства. Зміст, 

мета, техніки застосування. 

22.  Методичні підходи до створення оцінювальних завдань з правознавства. 

23.  Рівні  та критерії оцінювання  правової компетентності учнів. 

24.  Провідні методи засвоєння учнями теоретичного матеріалу з 

правознавства. 

25.  Мета, завдання шкільного курсу «Основи правознавства». 

26. Етапи підготовки учителя до уроку правознавства. 

27. Навчально-методичне забезпечення кабінету правознавства. 

28. Предметні уміння учнів, що формуються на уроках правознавства. 

29.  Професійні компетенції учителя правознавства. 

30. Методика роботи з нормативно-правовим документом. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ  

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання випускного екзамену за відповідним 

освітнім ступенем випускників, які навчаються за кредитно-модульною 

системою організації навчального процесу, здійснюється за 100-бальною 
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шкалою університету, за шкалою ECTS та національною шкалою відповідно до 

таблиці 

 

Рейтингова оцінка 

з державного 

екзамену 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 А (відмінно) відмінно 

82-89 В (дуже добре) добре 

75-81 С (добре) добре 

69-74 D (задовільно) задовільно 

60-68 Е (достатньо) задовільно 

35-59 FX незадовільно 

0-34 F незадовільно 

 

Основними вимогами щодо знань і вмінь студентів, на основі яких 

визначається їхня  оцінка на екзамені, є:  

- знання основного змісту питань екзаменаційного білета;   

- повнота розкриття студентом питання;  

- знання першоджерел і доцільне застосування їх під час відповіді;  

- логіка викладу матеріалу,  цілісність і обґрунтування відповіді;  

- культура мовлення студента;  

-  знання альтернативних концепцій і поглядів із певних питань;  

- аналітичність міркування, уміння студента робити порівняння, висновки. 

 

За національною шкалою оцінка знань студентів на екзамені  здійснюється  

за чотирибальною  шкалою:  

Студент одержує оцінку «відмінно», якщо його відповідь повна, розуміння 

матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад матеріалу 

логічний (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні й 

пов’язані з явищами навколишнього життя, зі сферою майбутньої 

спеціальності; студент орієнтується в системі чинного трудового законодавства 

і практиці його застосування, правильно використовує  юридичну 

термінологію, вміє застосувати  свої знання для вирішення практичних  

ситуацій. 

Студент одержує  оцінку «добре», якщо його відповідь задовольняє раніше 

наведені вимоги, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, окремі 

вміння недостатньою мірою сформовані; у визначеннях понять, термінології і 

узагальненнях є окремі неточності, які легко виправляються за допомогою 

додаткових запитань викладача. 
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Студент одержує оцінку «задовільно», якщо його відповідь свідчить про 

розуміння ним основних положень питання, але спостерігається значна 

неповнота знань; визначення понять нечіткі, неточні; уміння сформовані 

недостатньою мірою; висновки і узагальнення аргументовані слабо, з 

помилками. 

Студент одержує оцінку «незадовільно», якщо його відповідь 

неправильна, знання фрагментарні, мають неповний характер; студент не знає 

основного матеріалу, допускає грубі помилки у визначеннях понять, а також не 

вміє працювати з документами, джерелами права. 
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та ін.; за заг. ред. В. О. Ріяки. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Юрінком 

Інтер, 2006. – С. 236 – 240. 

41. Правовий  захист  інформації:  Навчальний  посібник  /  Н. І. Логінова, Р. 

Р. Дробожур. – Одеса: Фенікс,  2015. – 264 с. 

42. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посібник, за 

вимогами кредитно-модульної сист. Організації навч. процесу: рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ / А.О.Галай, С.Г. Стеценко, С.М. 

Тимченко, О.Ф. Штанько; МОН України, Київ. Нац. ун-т внутр. справ, Нац. 

Академія прокуратури України, Запорізький Нац. Ун-т. – К.: Правова єдність, 

2008. – 202, [2] С. – Бібліографія в кінці кожного розділу. 
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43. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб./ В.М. Безчастний, 

В.В. Пашутін, Б.В. Габін та ін.; За ред В.М. Безчастного. – К.: Знання, 2007. – 

286с. 

44. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / П. Д. 

Біленчук, І. І. Котюк, А. П. Гель, Г. С. Семаков, Н. М. Ахтирська, С. М. Круль / 

За заг. ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с. 

45. Указ Президента від 18.08.2006 року № 691/2006 «Про Національну раду 

з інноваційного розвитку України» (із змінами) 

46. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний 

посібник. – Вид. четверте, пєрероб. і допов. – К.: Істина, 2006. – 320 с. 

47.  Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: навчальний 

посібник /Дніпропетровський національний університет. – 4-е вид. перероб. і 

доп. – К.: Істина, 2006. –  320 с. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА З ПРАВОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ 

Основна 

1. Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти / Б. 

Андрусишин // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 3 – 15. 

2. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу 

«Основи правознавства»: Підручник. – Знання, 2008. – 301 с. – С. 29. 

3. Гавриш С. Б. Правознавство: підруч. для10 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. : рівень стандарту, академ. рівень [Текст] / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, 

Т. М. Філіпенко. – К.: Ґенеза, 2010. – 416 с. – Режим доступу 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/ 

4. Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі. Навчально-

методичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 180 с. – С. 20-25. 

5. Десятов Д.Л. Використання методу дилем у правовій освіті учнів // 

Історія та правознавство. – 2007. - №13 (113). С. 6-11. 

6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/ 

average 

7. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій./ Автор-укладач 

Н. П. Наволокова.– Х.: Вид.група « Основа», 2009.–179 с. 

8. Єрмоленко А.О. Професіограма й професійний портрет сучасного 

вчителя історії / А. О. Єрмоленко/Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.–2015.–Вип.124.– С.78-81. 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2015_124_22.pdf 

9. Жидкова Н. Формування правових умінь учнів на уроках 

правознавства // Історія України.  – 2012. - № 20. – С. 3-23. 

10. Жидкова Н.М. Пам'ятки для формування предметних умінь із 

правознавства // Історія в сучасній школі.  – 2013. - № 4. – С. 20 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2015_124_22.pdf
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11. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів/Наказ МОН  від 03.06.2008 р. № 496, 

«Інформаційний збірник», №19-20-21, липень, 2008 р. 

12. Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод. 

посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / Укладач 

І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.  

13. Кашкарьов Г. В. Компетентнісний підхід у системі професійної 

підготовки майбутніх вчителів правознавства // Збірник наукових праць 

Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 

1. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 308 с. 

14. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина [та ін.]; під 

заг. ред. О.В. Овчарук. – К.:«К.І.С.», 2004. – 112 с. 

15. Конончук О. , Прокопчук С.Практикум з правознавства . Практичний 

курс.Методична розробка.– Рівне.–2014 [Електронний ресурс] Режим 

доступу:http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48

07:2014-04-17-11-40-44&catid=71 

16.  Костенко О.О.  Історія становлення та розвитку шкільної  правової 

освіти в Україні/ О. О. Костенко/  Наукові записки з української історії. - 2013. - 

Вип. 33. - С. 215-218 

17.  Котюк, І. І. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 

правознавство. 10 клас [Текст] / І. І. Котюк // Історія України. - 2010. - N 16. - 2-

16. 

18. Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у 

старшокласників: практичні підходи / Л. І. Паращенко // Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. 

О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.. 

19. Паспорт кабінету історії та суспільних дисциплін. Електронний 

ресурс.– Режим доступу https://sites.google.com/site/pivovarsvit lanavasilivna 

/kabinet-istoriie 

20. Пометун О. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання 

Онлайн.[ Електронний ресурс]– Режим доступу http://nsportal.com.ua/ 

21. Пометун О.І. Яким бути уроку з практичного курсу правознавства // 

Історія в школах України. – 2009. - №5. – С.8-13. 

22. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання: наук.-метод. посіб./ За ред. О.І. Пометун. – К. «А.С.К.», 2003. – 185 с. 

23. Пометун О.І., Ремех Т.О. Правознавство (практичний курс). Програма 

для загальноосвітніх начальних закладів. 9 клас. – К.: ПП «Вікторія», 2009. – 

31 с. 

24. Правознавство. Практичний курс: метод. посіб. для вчителів 

загальноосвіт. шк., які викладають курс у 9-му кл. / О.Пометун, Т.Ремех, 

Л.Пилипчатіна; за ред. О.І.Пометун. – К.:Логос, 2009. – 176 с. 

25.  Сутковий В. Л. Правознавство (практичний курс) : підручн. для 9 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. [Текст] / В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. – К. : 

Ґенеза, 2009. – 216 с.  

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%86.%20%D0%86.
http://nsportal.com.ua/
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Додаткова 

1. Жидкова, Н. Перевірка ефективності методики формування правових 

умінь в учнів 9-10 класів у процесі навчання правознавства [Текст] / Н. 

Жидкова // Історія в сучасній школі : наук.-метод. журн. - 2012. - N 4. - С. 26-34. 

2. Максименко П.  Положення про навчальний кабінет з правознавства 

загальноосвітнього навчального закладу  / П. Максименко/ Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід.– 2005.– №9-10.  Електронний ресурс Режим 

доступу :http://on2.docdat.com/docs/702/index-5-4.html 

3. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології у  використанні суспільних 

дисциплін/ О. П Мокрогуз. – Чернігів , 2004. 

4. Нетьосов - Формування понятійного апарату на уроках правознавства 

з використанням ікт Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 21 (232), Ч. І, 2011_ 

с 1-2. 

5. Нетьосов С. Якісна характеристика рівнів сформованості предметних 

компетентностей з курсу «Основи правознавства» / Сергій Нетьосов // Історія в 

школах України. – 2010. – №1. – С. 27-29. 

6. Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети.— Х. : Вид. група 

«Основа», 2009. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою». вип. 

10  (82). 

7. Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у 

старшокласників: практичні підходи / Л. І. Паращенко // Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / під заг. 

ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.. 

8. Паспорт кабінету історії та суспільних дисциплін. Електронний 

ресурс.– Режим доступу https://sites.google.com/site/ pivovarsvitlanavasilivna 

/kabinet-istorii 

9. Пишко О. Л. Аналіз розв’язання правових ситуацій на уроках 

практичного курсу правознавства як засіб формування правових умінь 

девятикласників / О. Пишко// Права людини та громадянина: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 листопада 2012 року, м. 

Ніжин 

10. Презентація кабінету історії. Електронний ресурс.– Режим доступу 

https://sites.google.com/site/pivovarsvitlanavasilivna/kabinet-istoriie 

11. Ремех Т. Реалізація компетентнісного підходу до навчання школярів 

правознавства . [Інтернет ресурс]. Режим доступу: http://ippo.kubg.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/08/t.remekh.doc 

12. Ремех Т.О. Практико-орієнтувальне навчання учнів правознавства в 

Україні – від освітньої прграми «STREET LAW»  до предмета « Правознавство. 

Практичний курс» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.sworld.com.ua/simpoz5/40.pdf 

13. Ремех, Тетяна  У чому особливості основного етапу уроку з 

практичного курсу правознавства / Т.Ремех // Історія і суспільствознавство в 

школах України: теорія та методика навчання. - 2011. - № 5. - С. 29-33.  

14. Рябовол Л. Інтерактивні методи навчання правознавства / Л. Рябовол 

//  Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - Випуск 39, частина 2. 

http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/t.remekh.doc
http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/t.remekh.doc
http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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15. Рябовол Л. Понятійний апарат шкільних курсів правознавства: 

загальна характеристика та особливості [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.nniif.org.ua/File/12rltpas.pdf 

16. Рябовол Л. Професійна компетентність учителя правознавства/ Л. 

Рябовол // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи.  - Випуск 39, 

частина 2. –Умань: ППЖовтий, 2011. – 306 с 

17. Рябовол Л. Т. Правові предметні компетентності  як показник 

профільної правової предметної компетентності ( критерії визначення рівнів 

сформованості)/ Рябовол Л.// Оновлення змісту , форм і методів навчання і 

виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки 

Рівненського державного гуманітарного університету.– Випуск 8 (51), 2014 

18. Рябовол Л. Т. Мета та завдання шкільної правової освіти: поняття, 

сутність, структура / Л. Т. Рябовол //   Збірник наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 144-

148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_4_33.pdf 

19. Савчук О.В. Впровадження інтерактивних методик навчання як 

складова процесу трансформації освіти / О.В. Савчук // Вісник Черкаського 

університету імені Богдана Хмельницького. – Херсон, 2009. – Вип. 157. Серія 

педагогічні науки. – Херсон, 2009. – 186 с 

20. Формування вмінь учнів висловлювати судження шляхом 

використання міжпредметних зв'язків на уроках правознавства. Майстер-клас 

// Історія та правознавство. - 2015. - № 24. Електронна версія 

тут: https://youtu.be/G4tIa_mxVZY 

 

Інтернет-ресурси 

1. Каталог журналів // Історія та правознавство http://journal.osnova. 

com.ua/journal/15-Історія_та_правознавство 

2. Бібліотека журналу "Історія та правознавство" http://volodarskiydistrict. 

donetskedu.com/uk/site/biblioteka-zhurnalu-istor.html 

3. Конспекти уроків правознавства http://notatka.at.ua/ publ/ konspekti_ 

urokiv_pravoznavstva_9_klas/50 

4. Тиждень правових знань http://www.vchiteli.dp.ua/index.php/ 

homepage/istoriya/193-tizhden-pravovikh-znan 

5. Мультимедійні презентації на уроки правознавства. 

http://belonogina.jimdo.com/розробки-уроків/уроки-правознавства/?mobile=1 

6. Мультимедійні презентації на уроки правознавства 

http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo.html 

7. Сценарії заходів до Тижня правознавства. http://www.teacherjournal. 

com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo/7663.html 

8. Юридичний журнал «Юстиніан» http://www.justinian.com.ua/article. 

php?id=2692 

9. Методичний портал з правознавства http://metodportal.net/taxonomy/ 

term/88 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673708
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2011_4_33.pdf
https://youtu.be/G4tIa_mxVZY
http://journal.osnova.com.ua/catalog/
http://belonogina.jimdo.com/розробки-уроків/уроки-правознавства/?mobile=1
http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo.html
http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo/7663-sczenar-zaxodv-do-tizhnya-pravoznavstva.html
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10. Актуальні питання навчання правознавству у 2014-2015 навчальному 

році І.Г. Мирнінко http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/1783/ 

Правознавство%202014.pdf 

11. Список сайтів з фільмами до уроків правознавства  

https://drive.google.com/file/d/0B1Y75zwYQ_UCbVhUNjBNSk1pUFk/view?usp=s

haring 

12. www.president.gov.ua  Офіційне інтернет-представництво Президента 

України 

13. www.rada.gov.ua  Верховна Рада України 

14. www.kmu.gov.ua  Кабінет Міністрів України 

15. www.ccu.gov.ua  Конституційний Суд України 

16. www.scourt.gov.ua  Верховний Суд України 

17. www.arbitr.gov.ua  Вищий Господарський Суд України 

18. www.ombudsman.kiev.ua  Уповноважений Верховної Ради України 

з прав людини 

19. www.rainbow.gov.ua  Рада національної безпеки та оборони України 

20. www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України 

21. www.mvs.gov.ua  Міністерство внутрішніх справ України 

22. www.mon.gov.ua  Міністерство освіти і науки України 

23. www.vru.gov.ua  Вища рада юстиції України 

24. www.gp.gov.ua  Генеральна прокуратура України 

25. www.cvk.gov.ua  Центральна виборча комісія України 

26. www.nbuv.gov.ua  Національна парламентська бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського 

27. www.golos.com.ua  Газета Верховної Ради України «Голос України» 

28. www.ukurier.gov.ua  Газета центральних органів виконавчої влади 

України «Урядовий кур’єр» 

29. www.pravo.biz.ua  Електронна бібліотека з правознавства 

30. www.pravo.org.ua  Центр політико-правових реформ 

31. www.uapravo.org  Правовий Інтернет - журнал «UApravo» 

32. www.nau.kiev.ua  Нормативні акти України – законодавство для 

практиків 

33. www.legality.kiev.ua  Інститут проблем законодавства ім. Ярослава 

Мудрого 

34. www.kphg.org  Харківська правозахисна група 

35. www.pension.kiev.ua  Пенсійна реформа в Україні 

36. www.helsinki.org.ua  Українська Гельсінська спілка з прав людини 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.golos.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.pravo.biz.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.uapravo.org/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.legality.kiev.ua/
http://www.kphg.org/
http://www.pension.kiev.ua/
http://www.helsinki.org.ua/

