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Передмова 

Вивчення дисципліни „Методика навчання 

суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО ” передбачає 

підготовку національної еліти, яка здатна оволодіти освітньо-

світоглядною парадигмою гуманітаризації, гуманізації і 

демократизації освіти, забезпечує  різнобічний розвиток 

особистості  здобувачів освіти.  

Для успішного здійснення професійної педагогічної 

діяльності необхідними є знання з дидактики,  методики 

навчання і володіння спеціально-предметною та психолого-

педагогічною компетенцією. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є пізнання 

закономірностей освітнього процесу у закладах ПЗСО; 

формування таких складових психолого-педагогічної 

компетенції, як психологічна, операційно-методична, 

конструктивно-проективна, оцінювання й контролю, експертно-

аналітична, науково-дослідна, методично-виховна,   системи 

психолого-педагогічних знань, які сприятимуть ефективності 

професійної діяльності, підвищенню психологічної культури 

здобувачів освіти. 

 

 

Плани  семінарських  занять 

 

Семінарське заняття  № 1 

 

Тема: Методика створення навчально-методичного комплексу 

дисципліни  

Вид заняття: семінар - практикум 

Методи:   бесіда, діагностика знань, самостійна робота 

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Мета: знати   методику створення навчально-методичного 

комплексу дисципліни у вищому навчальному закладі 

      вміти  створювати навчально-методичний  комплекс  

дисципліни у вищому навчальному закладі 
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Актуалізація опорних знань: зміст, планування та 

організування навчання у сучасній школі 

План 

1. Складові навчально-методичного комплексу дисципліни у 

закладах ПЗСО. 

2. Методика створення робочої програми. 

3. Методика створення методичних посібників, конспектів 

уроків. 

Основні поняття: навчальний план, робоча програма, 

метдичний посібник, методичні вказівки   

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 

Література:   
1. Андрусишин М., Гуз А. Шкільний курс «Основи 

правознавства» та методика його викладання : підручник для 

студ. вищ. навч. закл. К. : КНТ, 2008. 220 с. 

2. Андрусишин Б. І., Берендєєв С. О., Губань Р. В. Основи 

правознавства : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2017. 208 с. іл. 

3. Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі : 

навчально-методичний посібник. К. : КНТ, 2006. 180 с. 

4. Коляда І. А., Булда А. А. Основи правознавства. 9 клас : 

методичний посібник для вчителів. К. : АСК, 2000. 235 с. 

5. Наровлянський О. Д. Основи правознавства : підруч. для 

9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К. : Грамота, 2017. 192 с. : іл. 

6. Ратушняк С. П. Основи правознавства : підручник для 9 кл. 

загальнооссвіт. навч. закл. Тернопіль : Навчальна книга . 

Богдан, 2017. 272 с. : іл. 

 7. Ремех Т. О. Методика навчання учнів 9-го класу основ 

правознавства : методичний посібник. К. : ТОВ «КОНВІ 

ПРІНТ», 2018. 96 с.  

8. Ремех Т. О., Пометун О. І. Основи правознавства : 

підручник для 9 класу загально-освітніх навчальних закладів. 

Київ : Літера ЛТД, 2017. 224 с. 
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 9. Святокум О. Є., Святокум І. О. Основи правознавства : 

підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. Харків : 

Вид-во «Ранок», 2017. 192 с. : іл. 

10. Святокум О. Є., Святокум І. О. Основи правознавства для 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням основ правознавства : підруч. для 9 класу 

загальноосвіт. навч. закладів. Харків : Вид-во «Ранок», 2017. 

192 с. : іл. 

11. Стецик Ю. О. Шкільний курс «Основи правознавства та 

методика його викладання». Плани сем. занять та метод. 

рекоменд. з курсу : навчально-метод. посібник. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 35 с. 

12. Стецик Ю. О. Шкільний курс «Основи правознавства та 

методика його викладання». Метод. матеріали до сам ост. 

роботи студентів : навчально-метод. посібник. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 35с. 

13. Танцюра А. І. Інтерактивні технології на уроках 

правознавства. Харків : Вид. група «Основа», 2005. 96 с. 

14. Програма «Правознавство. Практичний курс» для 9 кл. 

загал. навч. закл. / О. Пометун, Т. Ремех. К., 2009. 20 с. 

15. Нетрадиційні уроки з основ правознавства / Укладач 

Н. В. Томашевська. Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. 224 с. 

 

Семінарське заняття № 2 

 

Тема: Основи методичної побудови  та методичного 

забезпечення різних видів лекцій 

Вид заняття: семінар -  практикум 

Методи:   бесіда, діагностика знань,  самостійна робота 

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Мета: знати методику проведення різних видів лекцій 

           вміти створювати методичне забезпечення проведення 

лекцій 

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми  
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План 

1. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекцій у 

вищій школі. 

2. Основи методичної побудови   лекцій за дидактичними 

завданнями (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, 

заключні). 

3. Основи методичної побудови лекцій за способом викладу 

навчального матеріалу (проблемні, бінарні лекції, лекції-

візуалізації, лекції із заздалегідь запланованими помилками, 

лекції-прес-конференції). 

4. Методичне забезпечення проведення лекції. 

Основні поняття: лекція як форма організації навчання, лекція 

як метод навчання у вищій школі, види лекцій, методичне 

забезпечення проведення лекції 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 

Література: 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. К. : Либідь, 

1998. С.455–469. 

2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2009. С. 

206–231. ISBN 978-966-364-820-0  

3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, та ін..; 

За ред.. З. Н. Курлянд; 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 

2007. С.126–134. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2006. С.117–126 (Альма-матер). 

 

Семінарське заняття № 3 

 

Тема:  Методи  проведення навчальних занять  з права 

Вид заняття: семінар-практикум    

Методи:   бесіда, діагностика знань, психологічне дослідження, 

самостійна робота, розв’язування задач 

Мета: знати  особливості основних груп методів навчання  

           вміти    застосовувати  отримані  знання в 

професійній діяльності  
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Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Актуалізація опорних знань:  контрольні запитання до теми 

«Методи навчання  права»  

 

План 

 

1. Класифікації методів навчання у закладах ПЗСО. 

2. Особливості основних груп методів навчання права. 

3. Словесні методи навчання у закладах ПЗСО. 

4. Наочні методи навчання  у закладах ПЗСО. 

5. Практичні методи навчання у закладах ПЗСО. 

Основні поняття:  методи навчання  

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 

Література: 

 

1. Андрусишин М., Гуз А. Шкільний курс «Основи 

правознавства» та методика його викладання : підручник для 

студ. вищ. навч. закл. К. : КНТ, 2008. 220 с. 

2. Андрусишин Б. І., Берендєєв С. О., Губань Р. В. Основи 

правознавства : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.; 

Ірпінь : ВТФ «Перун», 2017. 208 с. іл. 

3. Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі : 

навчально-методичний посібник. К. : КНТ, 2006. 180 с. 

4. Коляда І. А., Булда А. А. Основи правознавства. 9 клас : 

методичний посібник для вчителів. К. : АСК, 2000. 235 с. 

5. Наровлянський О. Д. Основи правознавства : підруч. для 9 

кл. загальноосвіт. навч. закл. К. : Грамота, 2017. 192 с. : іл. 

6. Ратушняк С. П. Основи правознавства : підручник для 9 кл. 

загальнооссвіт. навч. закл. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 

2017. 272 с. : іл. 

7. Ремех Т. О. Методика навчання учнів 9-го класу основ 

правознавства: методи  чний посібник / Т.О. Ремех. К.: ТОВ 

«КОНВІ ПРІНТ», 2018. 96 с.  
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Семінарське заняття № 4 

 

Тема:  Засоби  проведення навчальних занять з права 

Вид заняття: семінар-практикум    

Методи:   бесіда, діагностика знань, психологічне дослідження, 

самостійна робота, розв’язування задач 

Мета: знати  особливості основних засобів навчання 

           вміти застосовувати отримані знання в професійній 

діяльності  

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми 

«Засоби навчання  права»  

 

План 

 

1. Класифікації засобів навчання у закладах ПЗСО. 

2. Особливості основних груп методів навчання права. 

3. Словесні методи навчання у закладах ПЗСО. 

4. Наочні методи навчання  у закладах ПЗСО. 

5. Практичні методи навчання у закладах ПЗСО. 

 

Основні поняття:  засоби  навчання  

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 

Література: 
1. Андрусишин М., Гуз А. Шкільний курс «Основи 

правознавства» та методика його викладання : підручник для 

студ. вищ. навч. закл. К. : КНТ, 2008. 220 с. 

2. Андрусишин Б. І., Берендєєв С. О., Губань Р. В. Основи 

правознавства : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.; 

Ірпінь : ВТФ «Перун», 2017. 208 с. іл. 

3. Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі : 

навчально-методичний посібник. К. : КНТ, 2006. 180 с. 

4. Коляда І. А., Булда А. А. Основи правознавства. 9 клас : 

методичний посібник для вчителів. К. : АСК, 2000. 235 с. 

5. Наровлянський О. Д. Основи правознавства : підруч. для 9 
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кл. загальноосвіт. навч. закл. К. : Грамота, 2017. 192 с. : іл. 

6. Ратушняк С. П. Основи правознавства : підручник для 9 кл. 

загальнооссвіт. навч. закл. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 

2017. 272 с. : іл. 

7. Ремех Т. О. Методика навчання учнів 9-го класу основ 

правознавства: методи  чний посібник / Т.О. Ремех. К.: ТОВ 

«КОНВІ ПРІНТ», 2018. 96 с. 

 

Семінарське заняття № 5 

 

Тема:  Методика застосування інформаційних технологій 

навчання             

Вид заняття: семінар - практикум    

Методи:   бесіда, діагностика знань, самостійна робота 

Мета: знати  комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 

комунікації, правила педагогічного спілкування 

           вміти    створювати методичне забезпечення 

дисципліни за допомогою інформаційних технологій  

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання  до теми 

«Методика застосування сучасних технологій навчання» 

 

План 

1. Інформаційні технології навчання у закладах ПЗСО. 

2. Використання комп’ютерних засобів  для створення 

навчально-методичного комплексу дисципліни. 

3. Методика створення презентацій для викладання лекцій. 

4. Методика створення програмованого контролю 

Основні поняття: інформаційні технології навчання, 

комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації, 

презентації, програмований контроль   

Узагальнення вивченого: діагностика знань, виконання вправ, 

тестовий контроль знань 

Література:  
1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. 

посібник. К. : ВЦ «Академія», 2006. С. 113–209 (Альма-матер). 
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2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2009. 

С.119–141. ISBN 978-966-364-820-0  

3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, та ін..; 

За ред.. З. Н. Курлянд; з-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 

2007. С.203–215. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2006. С. 191–199 (Альма-матер). 

 

Семінарське заняття № 6 

 

Тема: Методика підготовки, проведення та створення 

методичного забезпечення семінарського та практичного 

заняття  

Вид заняття: семінар - практикум 

Методи:   бесіда, діагностика знань, самостійна робота 

Мотивація навчання: особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Мета: знати методику підготовки, проведення семінарського  

та практичного заняття; 

             вміти створювати методичне забезпечення 

семінарського та практичного заняття; 

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми 

«Методика підготовки і проведення семінарського, практичного, 

заняття як форми організування навчання» 

План 

1. Підготовка і проведення семінарського заняття. 

2. Методичне забезпечення різних видів семінарського заняття. 

3. Підготовка і проведення практичного заняття. 

4. Методичне забезпечення різних видів практичного заняття. 

 

Основні поняття:  семінарське заняття, методичне 

забезпечення семінарського заняття, практичне заняття, 

методичне забезпечення практичного заняття 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 
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Література:  
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. К. : 

Либідь, 1998. С.470–476. 

2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2009. 

С.119–141. ISBN 978-966-364-820-0  

3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, та ін..; 

За ред. З. Н. Курлянд; з-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2007. 

С.203–215. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2006. С. 191–199 (Альма-матер). 

 

Семінарське заняття № 7 

 

Тема: Методика застосування інтерактивних технологій 

навчання у закладах ПЗСО. 

Вид заняття: семінар-практикум   

Методи:   бесіда, діагностика знань, самостійна робота, розв’язування 

задач 

Мета: знати  особливості застосування сучасних технологій 

навчання у закладах ПЗСО. 

           вміти застосовувати отримані знання в професійній 

діяльності  

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми 

«Методика застосування сучасних технологій навчання у  

закладах ПЗСО»  

 

План 

1. Сутність інтерактивного навчання. 

2. Методика застосування групових методів інтерактивного 

навчання. 

3. Методика застосування фронтальних методів інтерактивного 

навчання. 

4.  Вимоги, проблеми, труднощі впровадження інтерактивного 

навчання 
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Основні поняття:  інтерактивні методи навчання 

Узагальнення вивченого: виконання вправ, тестовий контроль 

знань 

Література: 

1. Андрусишин М., Гуз А. Шкільний курс «Основи 

правознавства» та методика його викладання : підручник для 

студ. вищ. навч. закл. К. : КНТ, 2008. 220 с. 

2. Андрусишин Б. І., Берендєєв С. О., Губань Р. В. Основи 

правознавства : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2017. 208 с. іл. 

3. Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі : 

навчально-методичний посібник. К. : КНТ, 2006. 180 с. 

4. Коляда І. А., Булда А. А. Основи правознавства. 9 клас : 

методичний посібник для вчителів. К. : АСК, 2000. 235 с. 

5. Наровлянський О. Д. Основи правознавства : підруч. для 9 

кл. загальноосвіт. навч. закл. К. : Грамота, 2017. 192 с. : іл. 

6. Ратушняк С. П. Основи правознавства : підручник для 9 

кл. загальнооссвіт. навч. закл. Тернопіль : Навчальна книга 

Богдан, 2017. 272 с. : іл. 

7. Ремех Т. О. Методика навчання учнів 9-го класу основ 

правознавства: методи  чний посібник / Т.О. Ремех. К.: ТОВ 

«КОНВІ ПРІНТ», 2018. 96 с.  

 

Семінарське заняття № 8 

 

Тема: Методичне забезпечення  контролю  і оцінки знань  

Вид заняття: семінар-практикум    

Методи: бесіда, діагностика знань, самостійна робота 

Мета: знати  методику створення методичного забезпечення 

контролю та оцінки знань студентів; 

              вміти створювати методичне забезпечення 

контролю та оцінки знань студентів.  

Мотивація навчання особистісне і професійне 

самовдосконалення  

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми 

«Методика організування контролю за навчально-пізнавальною 

діяльністю здобувачів освіти» 
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План 

1. Методичне забезпечення екзаменаційного контролю. 

2. Методичне забезпечення залікового контролю. 

3. Методика створення критеріїв оцінювання знань студентів. 

 

Основні поняття: контроль, екзаменаційний контроль, 

заліковий контроль, програмований контроль, критерії 

оцінювання знань студентів 

Узагальнення вивченого: діагностика знань, виконання вправ. 

Література:  
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. К. : 

Либідь, 1998. С.470–476. 

2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 

2009. С.119–141. ISBN 978-966-364-820-0  

3. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, та 

ін.; За ред. З. Н. Курлянд; з-тє вид., перероб. і доп. К. : 

Знання, 2007. С.203–215. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К. : 

«Академвидав», 2006. С. 191–199 (Альма-матер). 

 


