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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

1 Вступ. Право 
і закони в жит-
ті людини 
і суспільства

1. Як і чому в людському 
суспільстві з’яви лися 
право і закони?

2. Які правові знання 
і навички мають отри-
мати сучасні україн-
ські дев’ятикласники?

3. Як працювати за під-
ручником?

Вступ

Розділ І. Основи теорії держави і права

2 Держава 1. Які причини призвели 
до виникнення держави?

2. Що таке держава?
3. Що таке державний лад?
4. Які бувають форми 

держави?
5. Як здійснюється дер-

жавна влада?
6. Які функції виконує 

держава?

§ 1—2

3

4 Соціальні нор-
ми. Право

1. Що називають соціаль-
ними нормами?

2. Чим вирізняється пра-
во з-поміж інших соці-
альних норм?

3. Що вважають джере-
лами права?

4. Що являє собою систе-
ма права?

§ 3

5 Практичне за-
няття. Соці-
альні норми 
в житті людей

Робота в групах із джере-
лами права

§ 4

Розділ ІІ. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

6 Правовідносини 1. Що називають право-
відносинами?

2. Яким є склад право-
відносин?

3. Що вважається підста-
вами виникнення, змі-
ни і припинення пра-
вовідносин?

§ 5
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7 Правопору-
шення

1. Що називають право-
порушенням?

2. Яким є склад правопо-
рушення?

3. Які види правопору-
шень розрізняють 
юристи?

§ 6

8 Юридична від-
повідальність

1. Що таке юридична від-
повідальність?

2. Коли настає юридична 
відповідальність?

3. Які існують види 
юридичної відпові-
дальності?

§ 7

9 Практичне за-
няття. Обста-
вини, що ви-
ключають 
шкідливість 
(суспільну не-
безпеку) діяння

1. Чому і за яких обста-
вин закон звільняє осо-
бу від юридичної відпо-
відальності?

2. Що таке крайня необ-
хідність?

3. Які дії людини з точ-
ки зору закону вважа-
ються необхідною обо-
роною?

§ 8

10 Повторювально-
узагальнюваль-
ний урок за 
розділами І і ІІ

Підбиття підсумків за 
розділами І і ІІ. Вико-
нання завдань для систе-
матизації та контролю 
знань

с. 56—58

Розділ ІІІ. Взаємозв’язок людини і держави

11 Конституція — 
Основний за-
кон держави

1. Чому Конституцію на-
зивають Основним за-
коном держави?

2. Які розділи містить 
Конституція України?

3. У чому полягають за-
вдання Конституційно-
го Суду України?

§ 9

www.e-ranok.com.ua



4

№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

12 Людина, особа, 
громадянин

1. Чим подібні і чим від-
різняються поняття 
«людина», «особа», 
«громадянин»?

2. Як людство прийшло 
до усвідомлення цін-
ності прав і свобод 
людини?

3. Якими є підстави на-
буття та припинення 
громадянства України?

§ 10

13 Конституційні 
права, свободи 
та обов’язки 
людини і гро-
мадянина 
в Україні

1. Які права, свободи та 
обов’язки людини і гро-
мадянина визначені 
Конституцією України?

2. Як захищають права та 
свободи людини і гро-
мадянина в Україні?

§ 11

14 Особливості ор-
ганізації дер-
жавної влади 
і місцевого са-
моврядування 
в Україні

1. Які органи державної 
влади існують в Укра-
їні?

2. Як організоване місце-
ве самоврядування 
в нашій державі?

§ 12

15 Практичне за-
няття. Звернен-
ня громадян

1. Чи має право громадя-
нин звертатися до ор-
ганів державної влади?

2. Яким може бути звер-
нення громадянина?

3. Які вимоги висувають-
ся до звернення?

4. У які терміни розгля-
даються звернення?

5. Як підготувати звер-
нення громадян?

§ 13

16 Повторювально-
узагальнюваль-
ний урок за 
розділом ІІІ

Підбиття підсумків за 
розділом ІІІ. Виконання 
завдань для систематиза-
ції та контролю знань

с. 88—90
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Розділ ІV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних,  
трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

17 Неповнолітні 
як учасники 
цивільних пра-
вовідносин

1. Що таке цивільна пра-
воздатність і цивільна 
дієздатність?

2. Яким є обсяг цивіль-
ної дієздатності непо-
внолітніх?

3. У чому полягають осо-
бливості цивільно-пра-
вової відповідальності 
малолітніх та неповно-
літніх осіб?

§ 14

18 Практичне за-
няття. Влас-
ність неповно-
літніх

1. Що таке право влас-
ності?

2. Як набувається право 
власності?

3. Якими майновими пра-
вами наділені неповно-
літні?

§ 15

19 Практичне за-
няття. Захист 
прав спожива-
чів

1. Які права та обов’яз ки 
мають споживачі?

2. Які державні органи 
захищають права спо-
живачів?

3. У чому полягають осо-
бливості електрон ного 
продажу й операцій із 
кредитною карткою?

§ 16

20 Неповнолітні 
як учасники 
сімейних пра-
вовідносин

1. Що таке сім’я і шлюб 
із точки зору права?

2. Які особисті немайнові 
та майнові права 
й обов’язки мають по-
дружжя?

3. Які взаємні права та 
обов’язки мають бать-
ки і діти?

4. Як держава захищає 
права дитини в сім’ї?

§ 17—18

21
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22 Практичне за-
няття. Влашту-
вання дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування

1. Які форми влаштуван-
ня дітей, позбавлених 
батьківського піклу-
вання, передбачені 
в Україні?

2. У чому полягають осо-
бливості опіки та пі-
клування?

3. Коли і з якою метою 
встановлюється патро-
нат над дітьми?

§ 19

23 Неповнолітні 
як учасники 
трудових пра-
вовідносин

1. Як неповнолітньому 
влаштуватися на ро-
боту?

2. Який робочий час 
і час відпочинку вста-
новлено для неповно-
літніх?

3. Як оплачується праця 
неповнолітніх?

4. У чому полягають осо-
бливості розірвання 
трудового договору 
з неповнолітніми?

5. Як закон охороняє 
працю неповнолітніх?

§ 20

24 Практичне за-
няття. Праце-
влаштування 
неповнолітніх

1. Як порушуються права 
неповнолітніх, що пра-
цюють?

2. Як неповнолітньому не 
стати жертвою шахраїв 
при влаштуванні на 
роботу?

3. Як укласти трудовий 
договір?

§ 21
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25 Адміністратив-
на відповідаль-
ність неповно-
літніх

1. Які відносини регулює 
адміністративне право?

2. Які правопорушення 
називають адміністра-
тивними?

3. Коли настає адміні-
стративна відповідаль-
ність?

4. За які адміністративні 
проступки відповіда-
ють неповнолітні?

§ 22

26 Кримінальна 
відповідаль-
ність неповно-
літніх

1. Які відносини регулює 
кримінальне право?

2. У чому полягає різни-
ця між кримінальним 
проступком і злочи-
ном?

3. Що таке кримінальна 
відповідальність і кри-
мінальне покарання?

4. Які покарання перед-
бачені Кримінальним 
кодексом України?

5. У чому полягають осо-
бливості кримінальної 
відповідальності непо-
внолітніх?

§ 23

27 Практичне за-
няття. Особли-
вості адміні-
стративної та 
кримінальної 
відповідаль-
ності неповно-
літніх

1. Які види адміністра-
тивних правопорушень 
найчастіше вчиняють 
неповнолітні?

2. За які види злочинів не-
повнолітні несуть кри-
мінальну відповідаль-
ність від 14 років?

§ 23

28 Повторювально-
узагальнюваль-
ний урок за 
розділом ІV

Підбиття підсумків за 
розділом ІV. Виконання 
завдань для систематиза-
ції та контролю знань

с. 152—154
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Розділ V. Якщо право — це професія

29 Юристи в на-
шому житті

1. Кого називають юрис-
тами?

2. Хто такі судді?
3. Які повноваження ма-

ють прокурори?
4. Коли ми звертаємося 

до адвоката?
5. Які завдання поклада-

ються на слідчих?
6. Які послуги надають 

нотаріуси?
7. У чому полягає завдан-

ня юрисконсультів?
8. Яку роль у суспільстві 

відіграють правозахис-
ники?

§ 25—26

30

31 Нова україн-
ська поліція

1. Як працює нова укра-
їнська поліція?

2. Якими повноваження-
ми наділені дільничні 
офіцери поліції?

§ 27

32 Практичне за-
няття. Ігровий 
суд

1. Яким є загальний по-
рядок розгляду справ 
у суді?

2. Як розглядаються в суді 
цивільні справи?

3. Як написати позовну 
заяву?

4. Як розглядаються в су-
ді кримінальні справи?

§ 28

33

34 Повторювально-
узагальнюваль-
ний урок за 
розділом V

Підбиття підсумків за 
розділом V. Виконання 
завдань для систематиза-
ції та контролю знань

с. 182—183

35 Резервний 
урок
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