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ВСТУП 

 

Основною метою є визначення та обґрунтування компетентності 

сучасного викладача юридичних дисциплін, ознайомлення із знаннями про 

особливості викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах; 

ознайомлення з особливостями професійної майстерності та педагогічної 

техніки викладача. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні: 

знати: 

- чітко формулювати мету та завдання викладання (проекту, моделі) та 

підбирати ефективні методи для їх досягнення; 

- свої переваги в працевлаштуванні, стати конкурентоспроможнішим на 

ринку праці;  

- успішно поєднати свою викладацьку роботу з юридичною практикою; 

- досягти гармонії взаєморозуміння зі студентами та колегами-

фахівцями. 

вміти: 

- розуміти та генерувати ідеї, міркувати та тлумачити правові норми; 

-  створювати презентацію, проектувати стратегію навчання;  

- приймати рішення та вирішувати проблеми;  

- організовувати та прогнозувати; 

- застосовувати знання на практиці;  

- адаптуватися до нових ситуацій. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
освітній ступінь магістр 

спеціальність 081 

«Право» 
 

Нормативна 

 

Кількість модулів – 2  
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи – 

3 

кваліфікація магістр 

права 

18 год. 4 год. 

Семінарські 
12 год. 2 год. 

Самостійна робота 

30 год. 54 год. 

 

Вид контролю: 

залік – 2-й сем. 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5 

для заочної форми навчання – 1/8 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре;  «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. 

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, робота в 

Інтернеті, складання  схем, таблиць. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення сту- 

дентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних нав- 

чальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які 

спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. Лекційне заняття, проведене у 

такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті 

матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при 

відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 

 Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або 

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. Після висвітлення 
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проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 

об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб та презентувати наприкінці заняття своє 

бачення та сприйняття матеріалу. Презентації-виступи перед аудиторією, що 

використовуються для подання певних досягнень, результатів роботи групи, 

звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації 

нових товарів і послуг. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при 

використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули сту- 

денти при роботі у певній малій групі.  

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Мозкові атаки – це метод розв'язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу 

кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію.  

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання 

здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань; 

2)презентацій і виступів на наукових заходах; 

3)підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.   

Організація навчального процесу з права. Методи, прийоми і засоби 

навчання, методика організації самостійної роботи, контролю знань, 

умінь, навичок 

ТЕМА 1  

ПОНЯТТЯ ПРО МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ 

ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

Сутність поняття «метод навчання». Класифікація методів навчання у 

вищій школі. Вибір активних методів навчання. Засоби  викладання у вузі та 

їх класифікація. Використання в навчальному процесі вищої школи 

комп'ютерних технологій як засобів викладання. Гра як засіб і як метод 

активного викладання. 

 

ТЕМА 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Інноваційні педагогічні технології активізації навчання. Методи та 

форми активізації навчального процесу. Організація проблемного навчання. 

Дистанційна система освіти. 

 

ТЕМА 3 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З 

ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сутність та основні функції лекції. Класифікація лекцій. Нетрадиційні 

види лекцій. Дидактичні принципи відбору і викладу матеріалу. Мова 

лектора, його стиль манери і дисципліна. Оцінка якості лекції. 

 

Змістовий модуль 2.  

Сучасні технології активізації навчання юридичних дисциплін у 

ВНЗ 

 

ТЕМА 4 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Методика проведення практичних і семінарських занять. Методика 

оцінювання знань, умінь і навичок. Форми інтерактивного оцінювання знань 

студентів. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Організація практичної підготовки спеціалістів 

 

ТЕМА 5  

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ 

Інтерактивні технології. Нові підходи. Технологія дискусійного 

спілкування. Метод колективного аналізу ситуацій. Модерація – технологія 
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організації. Інтерактивні технології кооперативного навчання. Технології 

колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання. 

Технології опрацювання дискусійних питань. 

 

ТЕМА 6 

ФОРМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

Тренінгові інтерактивні технології. Ситуативно-рольові ігри за темою.  

Форми мотивації студентів. Робота в міні-групах. Робота з кейсами. 

Конструктивне мислення та співпраця. Розвиток практичних навичок 

ділового спілкування. Документування рівня знань студентів. Порівняльний, 

якісний аналіз освоєння предмета. Карусельний тренінг-контроль. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  Організація навчального процесу з права. Методи, 

прийоми і засоби навчання, методика організації самостійної роботи, 

контролю знань, умінь, навичок 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ 

ПРО МЕТОДИ І 

ЗАСОБИ 

ВИКЛАДАННЯ 

ЮРИДИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ  

 

15 2  2 5     9 

ТЕМА 2. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

15 4  2 5  2   9 

ТЕМА 3. МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ 

ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З 

ЮРИДИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

 

15 2  2 

 

5  2   9 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології активізації навчання 

юридичних дисциплін у ВНЗ 

 
ТЕМА 4. МЕТОДИЧНІ 

ОСНОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИЧНИХ І 

СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ З 

ЮРИДИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

15 4  2 5 2   2 9 
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ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНТЕРАКТИВНОГО 

ВИКЛАДАННЯ 

 

15 2  2 5     9 

ТЕМА 6. ФОРМИ 

ІНТЕРАКТИВНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

 

15 4  2 5     9 

Усього годин  
90 18  12 30  4  2 54 
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http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2424/1/Artikutsa_Inov.pdf
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16. Юридична дидактика: Посібник з викладання права та юридичних 

дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська, М. В. Савчин, І. 
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службі): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 

178 с. 
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13. Інформаційні ресурси 

Інтернет-ресурси з правової тематики 

Адреса веб-сайту Назва веб-ресурсу 

1 2 
www.president.gov.ua Президент України 
www.rada.gov.ua Верховна Рада України 
www.kmu.gov.ua Кабінет Міністрів України 
www.ccu.gov.ua Конституційний Суд України 
www.scourt.gov.ua Верховний Суд України 

 

 

www.ombudsman .kiev.ua Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
www.rainbow.gov.ua Рада національної безпеки та оборони України 
www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України 
www.vru.gov.ua Вища рада юстиції України            
www.gp.gov.ua  Генеральна прокуратура України 
www.cvk.gov.ua Центральна виборча комісія України 
www.uba.kiev.ua Асоціація правників України 
www.pravosud.org.ua Українське правосуддя 

http://www.president/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://kiev.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.uba.kiev.ua/
http://www.pravosud/
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www.nplu.kiev.ua Національна парламентська бібліотека України 

www.uamedia.visti.net/gol

os 

Газета «Голос України» 

www.uamedia.visti.net/uk Газета «Урядовий кур'єр» 

www.pravo.biz.ua Електронна бібліотека з правознавства 

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

www.chitalka.info Електронні підручники он-лайн/ Право 

www.uapravo.org Правовий журнал 
www.nau.kiev.ua Нормативні акти України - законодавство для 

практиків www.cmlaw.com.ua Юридична компанія «Чечель, Маллаєв та Партнери» 

www.pravoved.com.ua Спеціалізований ресурс для правників 

www.lawyer.org.ua Корпорація «Юриспруденція он-лайн» 

www.legality.kiev.ua Інститут проблем законодавства 

www.khpg.org Харківська правозахисна група            

www.vybor.8m.com Судові проблеми (інформація про судову систему, як 

поводитися в суді, як написати скаргу до Європей-

ського Суду з прав людини) www.pension.kiev.ua Пенсійне забезпечення в Україні 

legalpro.hypermart.net

/ konstsudl.html 

Правовий захист (Рішення Конституційного Суду 

України) www.uapravo.org UApravo (Сайт корисної правової інформації: є мето-

дичні матеріали, закони, юридичні консультації тощо) 

www.whoiswho.com.ua «Хто є хто в Україні?» (Сайт пропонує необхідну кон-

тактну інформацію про органи державної влади. На-

дається довідкова інформація з номерами телефонів, 

адресами, біографіями чиновників тощо) 
www.helsinki.org.ua Українська Гельсінська спілка з прав людини 

www.u21.org.ua 

 

 

Юрист XXI століття 

 www.accent.kiev.ua Політична та економічна інформація про Україну 

www.sudova-

practika.kiev.ua 

Судові рішення 

www.coe.kiev.ua Рішення Європейського суду 

www.legal.com.ua Інформаційно-пошукова система по законодавству 

 

 

http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.uamedia.visti.net/golos
http://www.uamedia.visti.net/golos
http://www.uamedia.visti.net/uk
http://www.pravo.biz.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.chitalka.info/
http://www.uapravo.org/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.cmlaw.com.ua/
http://www.pravoved.com.ua/
http://www.lawyer.org.ua/
http://www.legality.kiev.ua/
http://www.khpg.org/
http://www.vybor.8m.com/
http://www.pension.kiev.ua/
http://legalpro.hypermart.net/
http://legalpro.hypermart.net/
http://www.uapravo.org/
http://www.whoiswho.com.ua/
http://www.helsinki.org.ua/
http://www.u21.org.ua/
http://www.accent.kiev.ua/
http://www.sudova-practika.kiev.ua/
http://www.sudova-practika.kiev.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
http://www.legal.com.ua/

