
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код. ОК11Б014.030703 
2. Назва  Дидактика суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО 
3. Тип  Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище,   ініціали лектора/лекторів,   науковий ступінь, посада: Олексін Ю.П., завідувач 

кафедри суспільних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

– Поєднувати та застосовувати вміння з педагогіки і психології та навички історичних досліджень у 

професійній діяльності. 

– Застосувати знання з основ наукових досліджень та історичної інформатики у професійній 

діяльності. 

– Створювати освітнє середовище, яке стимулює 

– інтелектуальну активність особистості та її організацію відповідно до вікового розвитку організму; 

практична орієнтація на ведення здорового способу життя. 

– Застосовувати набуті теоретичні знання з історії 

– та методики викладання фахової дисципліни у педагогічній практиці. 

– Вміти на практиці застосовувати основи майстерності вчителя в управлінні собою, майстерність 

педагогічного спілкування, майстерність в управлінні навчально-виховним процесом. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11.  

• Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності даного рівня вищої освіти. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  фахові 
12.Зміст курсу: основи правової дидактичної організації навчального процесу у вищій школі. 

Держава: причини та теорії виникнення. форма держави. Механізм та апарат держави. Загальне 

вчення про право. правові відносини. Право: поняття, ознаки, функції, принципи, співвідношення 

об’єктивного і суб’єктивного права. Загальні положення цивільного права україни. Основи трудового 

права. основи сімейного права. Основні положення адміністративного права україни. Основи 

кримінального права України. 
      13.Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] 

/ М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. драюрид. наук, проф., акад. 

АПрНУкраїниМ. В. Цвіка,д-раюрид.наук, проф., акад. АПрНУкраїни О. В. Петришина. — Харків: 

Право, 2011. – 584 с.  

2. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман. – Київ: «Кондор», 2016. 

– 716 c.  

3. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-тє видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 524 с.  

4. Словничок юридичних термінів : Навч. посіб. /Уклад. В. П. Марчук. — К.: МАУП, 2003. — 128 с.  

5. Теорiя держави i права : пiдручник / О.В.Петришин, С.П.Погребняк, В.С. Смородинський та iн. ; за 

ред. О.В.Петришина.-Х.:Право,2015. – 368с. 
 14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, тренінгів, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін 

Розробник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1.  ОК11Б014.030703 
2. Title Didactics of social science disciplines in PZSO institutions 

3. Type. Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when discipline is studied: 4. 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Oleksin YP, Head of the Department of 

Social Disciplines, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

- Combine and apply skills in pedagogy and psychology and skills of historical research in professional activities. 

- Apply knowledge of the basics of research and historical computer science in professional activities. 

- Create an educational environment that stimulates 

- intellectual activity of the individual and its organization in accordance with the age development of the 

organism; practical focus on leading a healthy lifestyle. 

- Apply the acquired theoretical knowledge of history 

- and methods of teaching professional discipline in pedagogical practice. 

- Be able to apply in practice the basics of teacher skills in self-management, skills of pedagogical 

communication, skills in managing the educational process. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11.  

• Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that shape the relevant 

professional competences of this level of higher education. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): professional 

12. Course contents Fundamentals of legal didactic organization of the educational process in higher education. 

State: causes and theories of origin. form of the state. Mechanism and apparatus of the state. General doctrine of 

law. legal relations. Law: concepts, signs, functions, Principles, relationship between objective and subjective 

law. general provisions of civil law of ukraine. Fundamentals of labor law. Fundamentals of family law. Main 

provisions of administrative law of ukraine. Fundamentals of criminal law of ukraine. 

13. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 

1. General theory of state and law: [Textbook for students of law schools) / MV Tsvik, OV Petryshyn, LV 

Avramenko, etc .; For the order. dryuride. Sciences, Prof., Acad. АПрНУкраїниМ. V. Tsvik, Doctor of Law, 

Prof., Acad. APrNUkraine OV Petrishin. - Kharkiv: Pravo, 2011. - 584 p. 

2. Kelman MS General theory of state and law: a textbook / MS Kelman. - Kyiv: "Condor", 2016. - 716 p. 

3. Skakun OF Theory of Law and the State: Textbook. - 3rd edition. - К .: Алерта; CUL, 2011. - 524 p. 

4. Glossary of legal terms: Textbook. way. /Structure. VP Marchuk. - К .: МАУП, 2003. - 128 с. 

5. Theory of State and Law: textbook / OV Petrishin, SP Pogrebnyak, VS Smorodynsky and others. ; for ed. 

OV Petrishina.-H .: Law, 2015. - 368с. 

14.Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 24 hours practical work, 74 h. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role 

games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): test   

 Current control (60 points): testing, surveys.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of Department, doctor of pedagogical sciences, рrofessor Oleksin Y.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


