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ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Навчальний матеріал структурований на користь діяльнісного 

компонента.
• Система завдань передбачає як індивідуальну, так і групову 

навчальну діяльність.
• Схеми й таблиці полегшать сприйняття навчального матеріалу.
• Методичний апарат передбачає цілеспрямовану роботу 

з навчання школярів роботи з Інтернетом та іншими 
сучасними інформаційними ресурсами.

• Запитання і завдання наприкінці параграфів диференційовані 
за рівнями складності та мають переважно практичний 
характер.

• Підручник містить розробки всіх програмових практичних 
занять.
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Кожний параграф розпочинають рубрики 
«Пригадайте» і «Поміркуйте»

Наведено визначення правових понять, термінів і категорій для 
кращого розуміння та пояснення правових явищ, процесів, подій 
державно-правової дійсності

Таблиці й схеми доповнюють, 
конкретизують та ілюструють 
основний текст подій тощо

Зорієнтуватися в напрямках 
і обсягах нового матеріалу 
допоможе «План теми»

Завдання для систематизації та узагальнення 
знань за кожним розділом спрямовані на перевірку 
й аналіз вивченого матеріалуПеред текстом параграфа 

вміщено основні поняття, 
визначені програмою курсу
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Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА. 9 клас
Святокум О. Є., Святокум І. О.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

  Зошит для контролю навчальних досягнень учнів

  Розробки уроків

  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 

  Додатковий матеріал до параграфів

  Завдання для узагальнення та систематизації знань, 
що виконуються в режимі онлайн

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA
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в 
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ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  interactive.ranok.com.ua
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Урок 1. Вступ. Право і  закони в  житті людини і  суспільства
Мета: актуалізувати знання про державу і  право, здобуті на уроках історії, окрес

лити основні завдання правової освіти школярів, визначити особливості кур
су правознавства в 9 класі, розглянути структуру підручника, обговорити осно
вні форми навчальної діяльності.

Очікувані результати: учні зможуть: дати загальну характеристику курсу «Осно
ви правознавства», визначити його мету, завдання та структуру; пояснити, як 
працювати з  навчальним матеріалом підручника на уроках та вдома; висло-
вити власні очікування щодо вивчення курсу.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учитель	наголошує,	що	в	демократичній	державі	має	бути	якомога	біль-

ше	 людей,	 які	 поважають	 право	 і	 свідомо	 дотримуються	 його	 норм.	 Саме	
з	 цією	 метою	 молоде	 покоління	 України	 і	 вивчає	 такий	 курс,	 покликаний	
не	 тільки	 збільшити	 обсяг	 знань,	 але	 й	 переконати	 в	 необхідності	 дотриман-
ня	 правових	 норм,	 непримиренного	 ставлення	 до	 протиправної	 поведінки.

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (Вступ).
Підбиваючи	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку	 і	 переходячи	 до	 наступної,	

слід	 акцентувати	 увагу	 учнів	 на	 тому,	 що	 головним	 об’єктом	 правознавства	
є	 вивчення	 держави	 і	 права.	 Для	 кожної	 нації	 чи	 народності	 виникнення	
власної	 держави	 і	 свого	 права	 —	 свідчення	 переходу	 від	 первісного	 ладу	 до	
більш	 високого	 ступеня	 суспільного	 розвитку.	 Цінність	 держави	 і	 права	 як	
соціального	 блага	 виявляється	 у	 здатності	 організовувати	 та	 впорядковува-
ти	 малі	 й	 великі	 людські	 колективи,	 суспільство	 в	 цілому.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Як і чому в людському суспільстві з’явилися право і закони?

За	 наявності	 часу	 слід	 організувати	 коментоване	 читання	 підручника,	
в	 іншому	 випадку	 —	 рекомендувати	 опрацювати	 цей	 пункт	 параграфа	 са-
мостійно	 вдома.
 2. Які правові знання і навички мають отримати сучасні українські 

дев’я тикласники?
Робота в парах.	 Учням	 пропонується	 ознайомитися	 з	 текстом	 вислов-

лювань,	 які	 стосуються	 ролі	 права	 в	 суспільстві,	 та	 підготуватися	 відпо-
відати	 на	 запитання.	 На	 виконання	 завдання	 відводиться	 3—4	 хвилини.	
Потім	 заслуховуються	 відповіді	 представників	 окремих	 пар.	 Краще,	 якщо	
представник	 однієї	 пари	 відповідатиме	 на	 одне	 запитання.
 3. Як працювати за підручником?

Учитель	 пропонує	 учням	 самостійно	 за	 розділом	 підручника	 «Зміст»	
визначити	 основні	 розділи	 курсу.	 Доцільно	 нагадати	 їм	 алгоритм	 роботи	
з	 текстом	 параграфа:	 прочитайте;	 перекажіть;	 дайте	 відповідь	 на	 запитан-
ня	 після	 параграфа;	 виконайте	 завдання.

www.e-ranok.com.ua
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 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	вправ	із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	вступної	час-

тини	 підручника	 (с.	 10).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	за	методом	уявного	мікрофона	«Сьогодні	на	уроці…»:	я	навчив-

ся	 (лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .	 Узагальнюючи	 ви-
словлювання	 учнів,	 учитель	 зауважує,	 що	 дуже	 важливим	 є	 не	 тільки	
збільшення	 обсягу	 знань	 із	 теорії	 держави	 і	 права,	 різних	 галузей	 права	
України,	 а	 й	 розвиток	 умінь	 застосовувати	 здобуті	 знання	 на	 практиці.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (вступ)	 та	 виконати	 вправи	 розділу	

«Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.	 Підготувати	 есе	 «Застосування	 право-
вих	 знань:	 мій	 власний	 досвід».

Уроки 2—3. Держава
Мета: розглянути основні ознаки й  функції держави, принципи організації дер

жавної влади; удосконалювати вміння учнів працювати зі схемою, навички 
співпраці в  парах й  групах, формувати вміння висловлювати власне ставлен
ня до проблеми.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки державної влади; поясню-
вати та застосовувати поняття: «держава», «форма держави»; характеризу-
вати функції держави, державний лад; описувати елементи державного ла
ду; висловлювати судження щодо ролі держави в житті людини та суспільства.

Основні поняття: «держава», «форма держави».
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Презентація творів-есе	 «Застосування	 правових	 знань:	 мій	 власний	

досвід»	 (2—3	 учні).
Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-

куйте!»	(§	1—2).	Підбиваючи	підсумки	бесіди,	учитель	має	наголосити,	що,	
розмежовуючи	 поняття	 «країна»,	 «суспільство»,	 «держава»,	 слід	 розгля-
дати	 країну,	 насамперед,	 як	 певну	 територію,	 що	 становить	 єдність	 із	 точки	
зору	 історії,	 природних	 умов,	 населення	 тощо,	 а	 суспільство	 —	 як	 люд-
ську	 спільність	 людей,	 об’єднаних	 сімейними,	 груповими,	 становими	 від-
носинами.	 Державу	 юридична	 наука	 розглядає	 перш	 за	 все	 як	 організа-
цію	 політичної	 влади,	 що	 існує	 в	 певній	 країні.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Які причини призвели до виникнення держави?

Робота	за	завданням	1	(§	1—2)	до	схеми	«Причини	виникнення	держави».
Підбиваючи	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку,	 учитель	 зауважує,	 що	 пере-

хід	 від	 привласнювальної	 до	 відтворювальної	 економіки,	 кількісний	 при-

www.e-ranok.com.ua
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ріст	 людей,	 майнове	 розшарування	 населення,	 поділ	 суспільства	 на	 соці-
альні	 групи	 призвели	 до	 ускладнення	 суспільних	 відносин	 і	 необхідності	
вдосконалення	 управління	 суспільством.	 Ці	 чинники	 і	 вплинули	 на	 по	яву	
державно-правової	 організації	 суспільства.
 2. Що таке держава?

Учні	читають	визначення	поняття	«держава»	та	називають	у	ньому	клю-
чові	 слова.	 Учитель	 підводить	 їх	 до	 висновку	 про	 те,	 що	 ці	 слова	 називають	
основні	 ознаки	 держави,	 які	 також	 охарактеризовані	 в	 пункті	 параграфа.
 3. Що таке державний лад?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 2	 (§	1—2).
Учні	знайомляться	з	визначенням	поняття	«державний	лад».	Учитель	

наголошує,	 що,	 характеризуючи	 державний	 лад,	 доцільно	 виділити	 три	
елементи:	 державне	 правління;	 державний	 устрій;	 державний	 (політич-
ний)	 режим.

У	 такому	 контексті	 державний	 лад	 часто	 визначають	 як	 форму	 дер-
жави.

 4. Які бувають форми держави?
Учні	 знайомляться	 з	 визначенням	 поняття	 «форма	 держави».
Індивідуальна	 робота	 за	 завданням	 3	 (§	1—2)	 до	 схеми	 «Види	 форми	

правління	 держави».
Робота	в	парах	за	завданням	4	(§	1—2)	(«Попрацюйте	з	джерелом	права»).	

Учитель	 дає	 характеристику	 територіального	 устрою	 як	 способу	 поділу	
держави	 на	 певні	 складові	 частини	 з	 метою	 найкращого	 управління	 сус-
пільством.	 Територіальний	 устрій	 визначає	 правове	 становище	 складових	
частин	держави	(республік,	штатів,	провінцій,	земель,	кантонів	тощо)	і	по-
рядок	 взаємовідносин	 між	 центральними	 та	 місцевими	 органами	 влади.	
За	 формою	 територіального	 устрою	 держави	 поділяють	 на	 прості	 й	 склад-
ні.	Вибір	конкретної	форми	територіального	устрою	залежить	від	багатьох	
чинників:	 соціально-економічних,	 географічних,	 історичних,	 національ-
них,	 площі	 території	 тощо.

 5. Як здійснюється державна влада?
Робота	 в	 групах	 за	 завданнями	 7	 і	 8	 (§	1—2).	 Методика проведення:	

у	 класі	 створюється	 кілька	 груп	 із	 5—6	 учнів,	 у	 кожній	 із	 яких	 обирають	
лідера,	 доповідача	 та	 «тайм-кіпера»	 —	 учня,	 який	 буде	 стежити	 за	 часом.	
Учитель	 визначає	 термін	 виконання	 роботи	 та	 оголошує	 завдання.	 Через	 ви-
значений	час	доповідач	звітує	перед	класом	про	виконану	роботу.	Під	час	об-
говорення	 вчитель	 має	 звернути	 увагу	 учнів	 на	 те,	 що	 державна	 влада	 —	 це	
властивість	 держави,	 яка	 характеризується	 суверенністю,	 універсальністю,	
загальним	 характером	 примусового	 впливу	 на	 поведінку	 людей.	 Вона	 перед-
бачає	 наявність	 владного	 і	 підвладного	 суб’єктів	 (державних	 органів	 та	 інди-
відів,	 їх	 організацій	 і	 спільнот)	 і	 здатність	 владного	 суб’єкта	 спеціальними	
засобами	домагатися	здійснення	своєї	волі.	За	умов	існування	демократії	дер-
жавна	 влада	 походить	 від	 народу,	 здійснюється	 від	 імені	 народу	 та	 для	 на-
роду,	 тобто	 кожен	 громадянин	 має	 право	 на	 участь	 в	 управлінні	 держав-
ними	 справами.	 Громадяни	 можуть	 реалізовувати	 це	 право	 за	 допомогою	
інститутів	 безпосередньої	 та	 представницької	 демократії.
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 6. Які функції виконує держава?
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 9	 (§	1—2).	 Учитель	 наголошує,	 що	 основ-

ні	напрямки	діяльності	держави,	зумовлені	її	сутністю,—	це	функції	дер-
жави.	 Термін	 «функція»	 в	 перекладі	 з	 латинської	 мови	 означає	 «здійсни-
ти»,	 «виконати».	 Розглянувши	 функції	 держави,	 ми	 зможемо	 відповісти	
на	 запитання:	 що	 і	 як	 має	 робити	 держава	 на	 певному	 етапі	 свого	 розви-
тку;	 на	 чому	 мають	 бути	 сконцентровані	 зусилля	 її	 органів	 і	 відомств?

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Обговорення в загальному колі. Методика проведення:	 використання	

цього	 методу	 інтерактивного	 навчання	 дозволяє	 створити	 умови	 для	 вияв-
лення	 учнями	 власної	 позиції	 щодо	 певної	 проблеми	 або	 суперечливого	
питання.	 Учителю	 необхідно	 залучити	 до	 обговорення	 якомога	 більше	
учнів.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 його	 головним	 завданням	 є	 створення	 в	 класі	
атмосфери	 відвертості,	 довіри	 та	 взаємоповаги,	 що	 досягається,	 насампе-
ред,	 через	 обговорення,	 установлення	 й	 дотримання	 певних	 правил	 обго-
ворення.	 Серед	 правил	 мають	 бути	 такі	 положення:	 1)	 Говорити	 по	 черзі,	
а	 не	 одночасно;	 не	 перебивати	 того,	 хто	 говорить.	 2)	 Для	 того,	 щоб	 висло-
вити	 свою	 думку,	 слід	 підняти	 руку.	 3)	 Важливо	 слухати	 всіх,	 хто	 гово-
рить,	 і	 не	 повторювати	 думки	 й	 ідеї,	 які	 були	 висловлені.	 4)	 Якщо	 необ-
хідно	 приєднатися	 до	 думки,	 яка	 вже	 була	 висловлена,	 слід	 чітко	 сказати	
про	це	 і	підтвердити	власну	позицію	новими	аргументами	та	(або)	прикла-
дами.	 5)	 Взявши	 слово,	 необхідно	 бути	 лаконічним,	 викладати	 думки	 ло-
гічно	 й	 послідовно.	 6)	 Слід	 поважно	 ставитися	 до	 думок	 і	 висловлювань	
усіх	 учасників	 обговорення.	 7)	 Якщо	 позиція,	 якої	 дотримується	 учень,	
уже	 була	 висловлена	 та	 вичерпно	 аргументована,	 краще	 утриматися	 від	
участі	 в	 обговоренні	 до	 наступного	 разу.

Запитання для обговорення: Як	 ви	 розумієте	 зміст	 висловлювання	
«Сутність	 демократії	 не	 у	 владі	 більшості,	 а	 в	 захисті	 всіх	 меншин	 від	
більшості»?	 Чи	 погоджуєтесь	 ви	 з	 цією	 думкою?	 Чому?
 V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель	 робить	 загальні	 висновки	 за	 темою:	 держава	 —	 це	 універ-
сальна	політична	форма	організації	суспільства,	що	характеризується	су-
веренною	 владою,	 політичним	 і	 публічним	 характером,	 реалізацією	 своїх	
повноважень	 на	 певній	 території	 через	 діяльність	 спеціально	 створених	
органів	 та	 організацій,	 наданням	 своїм	 рішенням	 обов’язкової	 правової	
форми,	 установленням	 податків	 із	 метою	 ефективного	 функціонування	
механізму	 влади	 та	 реалізацією	 загальносоціальних	 повноважень;	 наяв-
ність	 владного	 характеру	 є	 найбільш	 важливою	 ознакою	 органу	 держа-
ви,	яка	дає	можливість	достатньо	чітко	відокремити	державні	органи	від	
державних	 організацій	 й	 установ	 та	 недержавних	 утворень;	 у	 демокра-
тичному	 суспільстві	 державна	 влада	 здійснюється	 в	 інтересах	 більшості	
населення	 засобами,	 що	 забезпечують	 дотримання	 громадянських	 і	 полі-
тичних	 прав	 людини.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	1—2,	 с.	 12—24)	 і	 виконати	 впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Урок 4. Соціальні норми. Право
Мета: розглянути норми права як вид соціальних норм, їхні ознаки та особливос

ті; удосконалювати вміння учнів аналізувати зміст понять, висловлювати й  об
ґрунтовувати власну позицію; співпрацювати в  парі й  групі.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки соціальних норм, права; 
пояснювати та застосовувати поняття: «право», «джерела права», «галузь 
права», «норма права»; характеризувати джерела права, елементи системи 
права; наводити приклади соціальних норм, джерел права; висловлювати су
дження щодо ролі соціальних норм, права в  житті людини та суспільства.

Основні поняття: «право», «джерела права», «галузь права», «норма права».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	 виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	

§	1—2.
Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 та	 «По-

міркуйте!»	 (§	3).

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Що називають соціальними нормами?

Обговорення в загальному колі. Методика проведення — див. уроки 
2—3. Запитання для обговорення: як ви розумієте значення вислову Аріс-
тотеля: «Людина за своєю природою — істота суспільна»? Підсумком	
обговорення	 має	 стати	 формулювання	 визначення:	 соціальні	 норми	 —	 це	
правила	 поведінки,	 що	 регулюють	 відносини	 між	 людьми	 і	 спрямовують	
їх	 діяльність	 у	 спільних	 інтересах.
 2. Чим вирізняється право з-поміж інших соціальних норм?

Учитель	зауважує,	що	право	виникло	разом	із	державою.	Воно	викли-
кане	 до	 життя	 тими	 самими	 причинами,	 що	 й	 держава:	 організацією	 вла-
ди,	 яка	 спроможна	 встановлювати	 юридичні	 норми	 й	 забезпечувати	 вті-
лення	 їх	 у	 життя.	 Походження	 права	 пов’язане	 також	 з	 ускладненням	
виробництва,	 політичного	 та	 духовного	 життя	 суспільства,	 з	 виділенням	
особи	 як	 самостійного	 учасника	 суспільних	 відносин	 та	 формуванням	 дер-
жави,	здатної	забезпечити	функціонування	суспільства	на	стадії,	вищій	за	
первісне	 суспільство,	 а	 також	 закріпити	 й	 забезпечити	 індивідуальну	 сво-
боду	 особи.	 Право	 —	 це	 система	 загальнообов’язкових	 норм	 (правил	 пове-
дінки),	 які	 виражають	 загальні	 та	 індивідуальні	 інтереси	 (волю)	 населення	
країни,	 є	 регулятором	 суспільних	 відносин,	 визнаються	 та	 охороняються	
державою	і	забезпечуються	всіма	заходами	державного	впливу,	у	тому	чис-
лі	 заходами	 примусу.

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 2	 (§	3).
 3. Що вважають джерелами права?

Учитель	 звертає	 увагу	 учнів	 на	 основні	 аспекти	 питання	 теми,	 відо-
бражені	 у	 відповідному	 пункті	 параграфа	 підручника:	 джерела	 (форми)	
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права	 —	 це	 встановлені	 державою	 або	 визнані	 нею	 офіційно-документаль-
ні	 форми	 виявлення	 та	 закріплення	 норм	 права;	 існують	 чотири	 основні	
види	 джерел	 права:	 правовий	 звичай,	 правовий	 прецедент,	 правовий	 до-
говір,	нормативно-правовий	акт;	нормативно-правовий	акт	є	основним	дже-
релом	(формою)	права	в	романо-германській	правовій	сім’ї,	до	якої	належить	
і	 правова	 система	 України.
 4. Що являє собою система права?

Робота зі схемою.	 Учитель	 пропонує	 учням	 розглянути	 схему	 «Систе-
ма	 права»	 і	 виконати	 завдання	 3	 у	 §	3.	 Учитель	 звертає	 увагу,	 що	 первин-
ною	 ланкою	 системи	 права	 є	 норма	 права.	 Норма	 права	 —	 це	 обов’язкове,	
формально	 визначене	 правило	 поведінки	 загального	 характеру,	 що	 вста-
новлюється,	 змінюється	 та	 припиняється	 в	 установленому	 порядку,	 вико-
нання	 якого	 забезпечується	 державою,	 її	 відповідними	 органами.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 4	 (§	3).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 зауважує	 основні	 положення	 теми:	 право	 закріплюється	

в	 офіційних	 документах	 держави:	 установлюючи	 загальну	 форму	 відно-
син,	 воно	 визначає	 і	 міру	 свободи	 людей,	 їх	 об’єднань,	 державних	 органів	
у	 взаємовідносинах	 між	 ними	 і	 гарантії	 свободи;	 право	 і	 правові	 норми	
спрямовані	 на	 забезпечення	 стійкості,	 організованості,	 оптимальних	 умов	
функціонування	 суспільного	 організму;	 специфіка	 і	 роль	 права,	 правових	
норм	 у	 житті	 суспільства	 та	 його	 суб’єктів	 обумовлені	 тісним	 зв’язком	 із	
державою	 й	 характером	 зв’язку.	 Саме	 в	 цьому	 полягає	 відмінність	 права	
від	 інших	 нормативних	 систем,	 що	 регулюють	 суспільне	 життя:	 норм	 мо-
ралі,	 релігії,	 традиційних	 стереотипів	 поведінки	 та	 ін.;	 тільки	 держава	
спроможна	забезпечити	через	механізм	влади	управління,	правосуддя,	роз-
робку	 і	 реалізацію	 єдиних,	 загальнообов’язкових,	 чітко	 визначених	 типо-
вих	 масштабів	 для	 взаємовідносин	 і	 поведінки	 в	 суспільстві,	 порушення	
яких	 невигідне,	 тягне	 за	 собою	 державні	 заходи	 впливу	 та	 покарання.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	3,	 с.	 25—32)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 5. Практичне заняття. Соціальні норми в  житті людей
Мета: актуалізувати знання дев’ятикласників із питань загальної характеристики 

соціальних норм, моралі, поглибити їх з  урахуванням вікових можливостей 
учнів, їхнього власного життєвого досвіду; удосконалювати вміння аналізува
ти різні джерела інформації, висловлювати й  обґрунтовувати власну позицію, 
співпрацювати в  групах.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки соціальних норм, права; 
наводити приклади соціальних норм; висловлювати судження щодо ролі со
ціальних норм, права в  житті людини та суспільства.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Як скласти рецензію».
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Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Презентація результатів виконання творчого домашнього завдання	

(завдання	5	до	§	3:	твір-роздум	за	темою	«Що	таке	право	 і	навіщо	воно	по-
трібне	в	суспільстві»).	Методика проведення:	під	час	презентації	2—3	учні	
представляють	 свої	 доробки.	 Далі	 надається	 слово	 рецензентові,	 який	 має	
оцінити	роботу	однокласника	за	визначеними	критеріями.	Основу	цих	кри-
теріїв	 складають	 вимоги,	 що	 висувалися	 до	 твору,	 які	 можуть	 допомогти	
при	 оцінюванні	 повноти	 розкриття	 теми.	 У	 роботі	 необхідно	 було	 висвіт-
лити	 такі	 питання:	 1)	 Яке	 місце	 належить	 праву	 в	 системі	 соціальних	
норм?	 2)	 Чи	 існує	 різниця	 між	 законами	 природи	 та	 законами	 людей?	
3)	 Які	 правові	 пам’ятки	 вам	 відомі?	 4)	 Як	 пов’язані	 між	 собою	 держа-
ва	 й	 право?	 5)	 Чи	 можна	 уявити	 сучасне	 суспільство	 без	 права?	 Загальну	
схему	 рецензування	 розкрито	 в	 пам’ятці	 рецензентові.

Як скласти рецензію: охарактеризуйте	 повноту	 розкриття	 теми	 в	 до-
повіді	 (повідомленні),	 проаналізуйте	 його	 структуру;	 відзначте	 найбільш	
вдалі	 моменти	 виступу;	 укажіть	 можливі	 недоліки;	 оцініть	 культуру	 мов-
лення	 доповідача;	 внесіть	 доповнення	 й	 уточнення	 (за	 потреби);	 поставте	
оцінку	 доповідачеві.

Якщо	 рецензування	 є	 новою	 формою	 роботи	 для	 учнів,	 першу	 рецен-
зію	 слід	 зробити	 вчителеві.

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданнями	 §	4.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Представлення	 та	 обговорення	 результатів	 роботи	 груп.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 та	 робить	 загальні	 висновки	 за	 опрацьо-

ваною	темою:	до	системи	соціальних	норм	належать	норми	права,	мораль,	
звичаї,	 традиції,	 норми	 громадських	 організацій,	 релігійні	 норми;	 най-
більш	 значущими	 серед	 них	 є	 норми	 права	 та	 моралі.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	4,	 с.	 32—34)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 6. Правовідносини
Мета: розглянути структуру й  зміст правовідносин, удосконалити вміння учнів 

аналізувати зміст понять, наводити приклади, працювати з  різними джерела
ми інформації.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки правовідносин; пояснюва-
ти та застосовувати поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юри
дичні факти»; характеризувати підстави виникнення, зміни та припинення 
правовідносин; наводити приклади юридичних фактів; розв’язувати правові 
ситуації з  використанням знань про правовідносини; висловлювати суджен
ня щодо ролі правовідносин у  житті людини і  суспільства.
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Основні поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	виконання	вправ	 із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	3.
Перевірка	виконання	вправ	 із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	4.
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	5).

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Що називають правовідносинами?
Робота	в	парах	за	завданням	1	(§	5).	Підбиваючи	підсумки	роботи,	учи-

тель	 звертає	 увагу	 на	 ключові	 аспекти	 цього	 питання	 теми:	 1)	 Правовід-
носини	—	це	врегульовані	нормами	права	суспільні	відносини,	у	ході	яких	
їхні	 учасники	 реалізують	 свої	 суб’єктивні	 права	 і	 виконують	 юридичні	
обов’язки.	 2)	 Правовідносини	 мають	 характерні	 ознаки:	 є	 різновидом	 сус-
пільних	 відносин,	 тобто	 створюються	 людьми	 в	 процесі	 їхніх	 взаємовідно-
син;	 є	 ідеологічними	 відносинами,	 результатом	 свідомої	 діяльності	 люди-
ни;	 виникають	 на	 основі	 норм	 права,	 тобто	 виступають	 як	 засіб	 реалізації	
правових	 норм;	 є	 вольовими	 відносинами,	 оскільки	 в	 них	 втілюється	 во-
ля	 (інтерес)	 держави,	 з	 одного	 боку,	 і	 воля	 (інтерес)	 їх	 учасників	 —	 з	 ін-
шого;	 мають	 зазвичай	 двосторонній	 характер,	 причому	 в	 однієї	 сторони	
є	 суб’єктивні	 права,	 а	 на	 іншу	 покладені	 юридичні	 обов’язки.

 2. Яким є склад правовідносин?
Учитель	звертає	увагу	учнів	на	схему	«Структура	правовідносин»	і	ха-

рактеризує	 кожен	 із	 її	 елементів.	 До	 структурних	 елементів	 правовідно-
син	належать	суб’єкти	правовідносин,	об’єкти	правовідносин	та	зміст	пра-
вовідносин.	 Суб’єкти	 правовідносин	 —	 це	 учасники	 правовідносин,	 які	
мають	 суб’єктивні	 права	 та	 виконують	 юридичні	 обов’язки	 на	 основі	 юри-
дичних	 норм.	 Суб’єктами	 правовідносин	 можуть	 бути	 фізичні	 і	 юридичні	
особи.	 Суб’єкт	 правовідносин	 повинен	 мати	 правосуб’єктність,	 тобто	 пра-
воздатність,	дієздатність	та	деліктоздатність.	Об’єктом	правовідносин	є	все	
те,	 щодо	 чого	 вони	 виникають,	 на	 що	 спрямовано	 дії	 сторін,	 що	 складає	
предмет	 їхніх	 інтересів.	 Це	 можуть	 бути	 матеріальні	 блага	 —	 гроші,	 цін-
ності,	 речі,	 інше	 майно,	 послуги	 виробничого	 і	 невиробничого	 характеру,	
продукти	духовної	та	інтелектуальної	творчості;	цінні	папери,	а	також	не-
матеріальні	 блага	 —	 життя,	 здоров’я,	 честь	 та	 гідність	 людини,	 недотор-
канність	 особи,	 почесні	 звання	 тощо.	 Зміст	 правовідносин	 —	 це	 сутність	
правовідносин,	 яка	 розкривається	 у	 двох	 аспектах:	 фактичному	 (матері-
альному)	 та	 юридичному.	 Юридичний	 аспект	 —	 це	 суб’єктивні	 права	 та	
юридичні	обов’язки	суб’єктів	правовідносин,	тобто	можливість	певних	дій.	
Фактичний	 аспект	 —	 сама	 поведінка	 суб’єктів,	 їхня	 діяльність,	 у	 якій	 ре-
алізуються	суб’єктивні	права	та	юридичні	обов’язки	сторін,	зовнішній	ви-
яв	 правовідносин.
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 3. Що вважається підставами виникнення, зміни і припинення право-
відносин?
Учитель	 звертає	 увагу	 на	 основні	 аспекти	 цього	 питання	 теми:	 юри-

дичний	 факт	 —	 конкретна	 життєва	 обставина,	 із	 якою	 норма	 права	 пов’я-
зує	виникнення,	зміну	або	припинення	правовідносин;	за	вольовою	ознакою,	
тобто	 відповідно	 до	 того,	 залежать	 вони	 від	 волі	 учасника	 правовідносин	
чи	 ні,	 серед	 юридичних	 фактів	 розрізняють	 події	 та	 діяння	 (дії	 та	 безді-
яльність).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданнями	 2—4	 (§	5).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 після	 представлення	 та	 обговорення	 ре-

зультатів	 роботи	 груп.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	5,	 с.	 36—42)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 7. Правопорушення
Мета: визначити зміст поняття «правопорушення» та його структуру й  стимулю

вати учнів до формування позитивної правосвідомості через застосування на 
уроці інтерактивних форм роботи та аналізу власного життєвого досвіду дев’я
тикласників.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки правопорушення; поясню-
вати та застосовувати поняття «правопорушення»; характеризувати склад 
і види правопорушень; наводити приклади видів правопорушень; розв’язувати 
правові ситуації з  використанням знань про правопорушення; застосовува-
ти засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситу
ацій та при регулюванні власної поведінки відповідно до норм права; оціню-
вати власну поведінку й  поведінку інших осіб щодо її правомірності.

Основне поняття: «правопорушення».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	виконання	вправ	 із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	5.
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	6).
Підбиваючи	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку	 і	 переходячи	 до	 наступної,	

слід	 акцентувати	 увагу	 учнів	 на	 тому,	 що	 правосвідомість	 —	 одна	 з	 форм	
суспільної	 свідомості,	 яка	 виражає	 ставлення	 до	 права.	 Кожна	 особа	 во-
лодіє	правосвідомістю	незалежно	від	того,	усвідомлює	вона	це	чи	ні.	Став-
лення	 особи	 до	 права	 може	 бути	 як	 позитивним	 (людина	 розуміє	 значен-
ня	 та	 необхідність	 права),	 так	 і	 негативним	 (людина	 вважає,	 що	 право	 не	
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потрібне).	 Це	 ставлення	 може	 сформуватися	 на	 основі	 логічних	 висновків	
чи	 бути	 емоційним,	 тобто	 виникнути	 на	 рівні	 почуттів	 та	 настроїв.	 Пра-
вова	освіта	покликана,	насамперед,	сприяти	усвідомленому	розумінню	цін-
ності	 прав	 і	 свобод	 людини,	 необхідності	 дотримуватись	 і	 поважати	 їх;	
принципової	 нетерпимості	 до	 будь-яких	 порушень	 прав	 і	 свобод,	 а	 також	
уміння	 відстоювати	 свої	 права	 за	 допомогою	 всіх	 законних	 засобів.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Що називають правопорушенням?

Індивідуальна робота за підручником.	 Учні	 читають	 текст	 першого	
пункту	 §	6	 та	 виконують	 завдання	 1.
 2. Яким є склад правопорушення?

Учитель	має	наголосити,	що	правопорушення	—	це	суспільно	шкідли-
ве	 діяння	 (у	 формі	 дії	 або	 бездіяльності)	 дієздатного	 суб’єкта,	 що	 суперечить	
вимогам	правових	норм.	Сутністю	правопорушення	є	свавілля	суб’єкта	або	
зазіхання	 на	 свободу	 інших	 суб’єктів.	 Юридичний	 склад	 правопорушен-
ня	 —	 це	 сукупність	 ознак	 правопорушення	 в	 єдності	 його	 об’єктивних	 ха-
рактеристик,	 які	 є	 необхідними	 для	 визначення	 цього	 діяння	 як	 правопо-
рушення.	 Такими	 характеристиками	 є:	 1)	 об’єкт	 —	 суспільні	 відносини,	
які	 охороняються	 правом.	 Ними	 можуть	 бути	 майнові,	 трудові,	 політич-
ні	 та	 інші	 права	 й	 інтереси	 суб’єктів	 права,	 державний	 і	 суспільний	 лад,	
стан	навколишнього	середовища,	життя,	честь,	гідність,	здоров’я	людини;	
2)	 об’єктивна	 сторона	 —	 зовнішня	 сторона	 правопорушення,	 саме	 проти-
правне	 діяння,	 шкідливий	 результат,	 що	 настав	 унаслідок	 цього,	 і	 при-
чинний	 зв’язок	 між	 діянням	 та	 його	 результатом;	 3)	 суб’єкт	 —	 фізичні	
особи,	 які	 мають	 деліктоздатність,	 тобто	 можуть	 нести	 юридичну	 відпові-
дальність;	 4)	 суб’єктивна	 сторона	 —	 внутрішня	 сторона	 правопорушення,	
яка	 характеризується	 наявністю	 вини,	 тобто	 психічним	 ставленням	 особи	
до	 свого	 вчинку	 та	 його	 наслідків.

Розрізняють	 дві	 основні	 форми	 вини:	 умисел	 і	 необережність.	 Умисел	
може	 бути	 прямим	 і	 непрямим.	 Необережність	 теж	 буває	 двох	 видів:	 са-
мовпевненість	і	недбалість.	За	відсутності	будь-якого	елемента	складу	пра-
вопорушення	 відповідальність	 за	 нього	 неможлива.

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 2	 (§	6).
 3. Які види правопорушень розрізняють юристи?

Учитель	 звертає	 увагу	 на	 основні	 аспекти	 цього	 питання	 теми:	 пра-
вопорушення	 поділяють	 на	 окремі	 види	 за	 різними	 ознаками.	 Найчасті-
ше	 їх	 розрізняють	 залежно	 від	 виду	 правовідносин,	 у	 сфері	 яких	 вони	
скоєні.	 За	 цією	 ознакою	 можна	 виділити	 цивільні,	 дисциплінарні,	 адмі-
ністративні,	 кримінальні,	 екологічні,	 фінансові	 та	 інші	 правопорушен-
ня;	 правопорушення	 розрізняються	 також	 за	 ступенем	 шкідливості	 та	
суспільної	 небезпеки,	 характером	 санкцій,	 які	 настають.	 За	 цими	 кри-
теріями	 вони	 поділяються	 на	 злочини	 і	 проступки;	 найнебезпечнішим	
проявом	 протиправної	 поведінки,	 яка	 завдає	 шкоди	 людям,	 суспільству,	
державі,	 є	 злочин.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Індивідуальна	 робота	 за	 завданням	 3	 (§	6).
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 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	оцінює	роботу	учнів	після	представлення	та	обговорення	резуль-

татів	 індивідуальної	 роботи,	 робить	 загальні	 висновки	 за	 темою:	 поведін-
ку,	 що	 порушує	 норми	 права,	 називають	 правопорушенням;	 правопору-
шення	вчинюють	у	різних	сферах	суспільного	життя.	Найнебезпечнішими	
з	 них	 є	 кримінальні	 правопорушення,	 які	 називають	 злочинами;	 причи-
нами	 правопорушень	 можуть	 бути	 як	 об’єктивні	 обставини	 (криза	 в	 еко-
номіці,	 низький	 рівень	 охорони	 громадського	 порядку),	 так	 і	 суб’єктивні	
(алкоголізм,	 наркоманія).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	6,	 43—47)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 8. Юридична відповідальність
Мета: розглянути підстави, зміст і  види юридичної відповідальності; удоскона

лювати навички роботи з  різними джерелами інформації, сприяти форму
ванню критичного мислення школярів, а  також позитивної правосвідомості 
учнів через розуміння філософського й  правового змісту юридичної відпо
відальності.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки юридичної відповідаль
ності; пояснювати та застосовувати поняття «юридична відповідальність»; 
характеризувати підстави і  види юридичної відповідальності; розв’язувати 
правові ситуації з  використанням знань про юридичну відповідальність; за-
стосовувати засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих пра
вових ситуацій та при регулюванні власної поведінки відповідно до норм 
права; оцінювати власну поведінку й  поведінку інших осіб щодо її право
мірності.

Основне поняття: «юридична відповідальність».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	7).
Презентація результатів дослідження.	 Користуючись	 різними	 джере-

лами	 інформації	 (ЗМІ,	 спеціальна	 література,	 мережа	 Інтернет),	 з’ясувати,	
як	 фахівці	 та	 представники	 громадськості	 визначають	 причини	 вчинення	
правопорушень;	 визначити	 власне	 ставлення	 до	 цієї	 проблеми.

Підбиваючи	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку,	 учитель	 зауважує,	 що	 кож-
ний	 людський	 вчинок	 так	 чи	 інакше	 порушує	 інтереси	 інших	 людей,	 сус-
пільства.	 Результат	 кожного	 з	 них	 набуває	 певного	 значення	 для	 інших	
людей,	а	це	завжди	накладає	відповідальність	на	особистість.	Відповідаль-
ність	 —	 це	 покладений	 на	 когось	 або	 взятий	 на	 себе	 обов’язок	 відповіда-
ти	 за	 певну	 ділянку	 роботи,	 справу,	 чиїсь	 дії,	 вчинки,	 слова.
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 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Що таке юридична відповідальність?

Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 1	 (§	7).	 Підбиваючи	 підсумки	 роботи,	
учитель	 зауважує:	 1)	 Юридична	 відповідальність	 —	 це	 наслідок	 правопо-
рушення,	 реакція	 держави	 на	 протиправні	 дії	 громадян.	 Відповідно	 до	
вчиненого	 правопорушення,	 розрізняють	 кілька	 видів	 юридичної	 відпові-
дальності.	 Притягнення	 правопорушника	 до	 юридичної	 відповідальності	
несе	 в	 собі	 не	 тільки	 каральну,	 а	 й	 запобіжну,	 виховну	 та	 охоронну	 функ-
ції.	 2)	 Ознаками	 юридичної	 відповідальності	 є	 те,	 що	 вона:	 спирається	 на	
державний	 примус	 у	 формі	 караючих	 та	 правовідновлюючих	 засобів;	 про-
являється	 в	 обов’язку	 особи	 терпіти	 певні	 негаразди,	 утрату	 певних	 благ	
особистого	 та	 майнового	 характеру	 за	 вчинене	 нею	 правопорушення;	 на-
стає	 тільки	 за	 вже	 вчинені	 або	 вчинювані	 правопорушення	 за	 наявності	
складу	правопорушення;	здійснюється	в	суворій	відповідності	до	норм	пра-
ва	 при	 дотриманні	 певного	 процедурно-процесуального	 порядку,	 установ-
леного	 законом.
 2. Коли настає юридична відповідальність?

Індивідуальна робота з підручником.
Технологія критичного читання.	 Учні	 знайомляться	 з	 відповідним	

пунктом	 §	7	 підручника,	 роблячи	 позначки	 олівцем	 на	 полях:	 «+»	 —	
те,	 що	 добре	 відомо;	 «–»	 —	 нова	 інформація;	 «!»	 —	 найважливіша	 думка;	
«?»	 —	 положення,	 які	 треба	 додатково	 дослідити.	 На	 індивідуальну	 ро-
боту	 відводиться	 5—7	 хвилин.	 Після	 цього	 відбувається	 обговорення	
тексту.

Фронтальна бесіда. 1.	 Що	 вам	 було	 в	 тексті	 добре	 відоме?	 2.	 Що	 для	
вас	 було	 новим?	 3.	 Що	 найбільше	 зацікавило?	 4.	 Які,	 на	 вашу	 думку,	 по-
ложення	 є	 найважливішими	 в	 тексті?	 5.	 Які	 запитання	 виникли	 у	 вас	 до	
змісту	 тексту?	 Вислухавши	 відповіді	 учнів	 (3—4	 на	 кожне	 запитання),	
учитель	 пропонує	 перейти	 до	 вивчення	 наступного	 питання.
 3. Які існують види юридичної відповідальності?

Індивідуальна	 робота	 за	 завданням	 2	 (§	7).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	7.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 перевіряє	 виконання	 завдань,	 отриманих	 учнями	 на	 поперед-

ньому	 етапі	 уроку,	 оцінює	 їх	 навчальні	 досягнення.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	7,	 с.	 47—52)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 9. Практичне заняття. Обставини, що виключають  
шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Мета: актуалізувати знання дев’ятикласників, здобуті під час вивчення теми 
«Юридична відповідальність», розглянути обставини, що виключають шкід
ливість (суспільну небезпеку) діяння; удосконалювати навички роботи з різ
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ними джерелами інформації; сприяти формуванню позитивної правосвідо
мості учнів.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки юридичної відповідальнос
ті; пояснювати та застосовувати поняття «юридична відповідальність», «край
ня необхідність», «необхідна оборона»; описувати обставини, що виключають 
шкідливість (суспільну небезпеку) діяння; розв’язувати правові ситуації з  ви
користанням знань про юридичну відповідальність.

Основні поняття: «крайня необхідність», «необхідна оборона».
Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	8).
Обговорення	в	загальному	колі. Методика проведення	—	див.	уроки	2—3.
Запитання для обговорення: У	 чому	 ви	 вбачаєте	 головну	 мету	 юри-

дичної	 відповідальності?	 (свою	 позицію	 необхідно	 аргументувати	 прикла-
дами	 із	 сучасного	 життя,	 ЗМІ,	 історичними	 фактами).

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Поміркуйте!»	 (§	8).	
Підбиваючи	 підсумки	 бесіди,	 учитель	 звертає	 увагу,	 що,	 згідно	 з	 Кон-
ституцією	 України,	 кожен	 має	 право	 захищати	 своє	 життя	 і	 здоров’я,	
життя	 і	 здоров’я	 інших	 людей	 від	 протиправних	 посягань,	 тому	 необ-
хідна	 оборона,	 уявна	 оборона,	 затримання	 особи,	 що	 вчинила	 злочин,	
крайня	 необхідність,	 фізичний	 або	 психічний	 примус	 та	 інші	 визначені	
законодавством	 обставини	 визнані	 законом	 такими,	 що	 виключають	 юри-
дичну	 відповідальність.

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Чому і за яких обставин закон звільняє особу від юридичної відпо-

відальності?
 2. Що таке крайня необхідність?
 3. Які дії людини з точки зору закону вважаються необхідною обо-

роною?
Робота в парах.	 Учні	 знайомляться	 з	 текстом	 §	8	 та	 виконують	 впра-

ву	 2	 із	 розділу	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 вправи	 1	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 за-

вдання»	 до	 §	8.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 після	 представлення	 та	 обговорення	 ре-

зультатів	 роботи	 в	 групах.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	Опрацювати	матеріал	підручника	(§	8,	с.	52—56)	та	виконати	впра-

ву	 3	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.	 2.	 Повторити	 ви-
вчений	 матеріал	 (вступ,	 §	1—7),	 підготуватися	 до	 повторювально-уза-
гальнювального	 уроку.
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Урок 10. Повторювально-узагальнювальний урок за розділом  I 
«Основи теорії держави і  права» та розділом II  

«Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»
Мета: систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчен

ня I  і II розділів курсу, оцінити рівень навчальних досягнень учнів шляхом 
проведення контрольної роботи.

Очікувані результати: учні зможуть: систематизувати та узагальнити знання, 
уміння та навички, отримані впродовж вивчення розділів «Основи теорії держа
ви і  права» та «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»; 
оцінити рівень власних начальних досягнень за підсумками опанування I  і II роз
ділів курсу; визначити ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані.

Тип уроку: узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь і  навичок.
Обладнання: підручник, тексти контрольних робіт.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК

Учитель	акцентує	увагу	учнів	на	ключових	питаннях	вивченої	теми,	орі-
єнтуючись	 на	 матеріал	 підручника	 («Висновки	 до	 розділів	 I	 і	 II»,	 с.	 56—57).

 III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учні	 виконують	 завдання	 для	 систематизації	 та	 контролю	 знань	

(с.	 57—58).

 IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 звертає	 увагу	 учнів	 на	 необхідність	 додаткового	 опрацюван-

ня	 тих	 положень	 теми,	 які	 під	 час	 виконання	 контрольної	 роботи	 вияви-
лися	 для	 них	 найскладнішими.

 V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити	 опрацьований	 матеріал	 підручника	 (§	1—8).

Урок 11. Конституція  — Основний закон держави
Мета: дати загальну характеристику Конституції України; удосконалювати вміння 

учнів працювати з нормативноправовими джерелами, співпрацювати в парах 
і  групах, аргументовано висловлювати власну позицію.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки конституції; пояснювати 
та застосовувати поняття «конституція»; наводити приклади повноважень 
Конституційного Суду України; аналізувати окремі статті Конституції України; 
оцінювати значення Конституції України.

Основне поняття: «конституція».
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК

Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	9).	
Підбиваючи	підсумки	бесіди,	учитель	звертає	увагу,	що	значущість	кон-
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ституції	 як	 правового	 акта	 полягає	 в	 тому,	 що	 вона	 дає	 вичерпну	 від-
повідь	 на	 основоположні	 для	 держави	 питання:	 кому	 належить	 влада	
в	 суспільстві	 та	 яким	 чином	 вона	 здійснюється,	 тобто	 яким	 є	 механізм	
її	 реалізації.
 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Чому Конституцію називають Основним законом держави?

Індивідуальна робота	 за	 завданням	 1	 (§	9).	 Заслухавши	 відповіді	
3—4	учнів,	учитель	зауважує,	що	конституція	—	це	Основний	закон	дер-
жави,	 який	 закріплює	 державний	 і	 суспільний	 лад,	 особливості	 взаємо-
відносин	 особи	 й	 держави,	 організації	 та	 здійснення	 державної	 влади,	
визначає	 основні	 державно-правові	 інститути,	 порядок	 їхньої	 організації	
та	 компетенцію	 і	 таким	 чином	 установлює	 принципи	 регулювання	 сус-
пільних	 відносин.

Учитель	 може	 доповнити	 матеріал	 уроку	 додатковою	 інформацією.	 До	
прийняття	 Конституції	 незалежної	 України	 діяла	 Конституція	 УРСР	
1978	р.,	до	якої	було	внесено	певні	зміни	й	доповнення.	Зокрема,	було	ви-
лучено	 статтю	 про	 керівну	 й	 спрямовуючу	 роль	 КПРС,	 призупинено	 дію	
другої	 глави	 «Економічна	 система»	 у	 зв’язку	 з	 розвитком	 ринкової	 еконо-
міки,	 внесено	 зміни	 до	 розділу	 про	 територіальний	 устрій	 України	 (ство-
рення	 АР	 Крим)	 тощо.	 Однак	 внесені	 до	 Конституції	 1978	 р.	 зміни	 не	 мо-
гли	 відобразити	 в	 Основному	 законі	 тих	 кардинальних	 і	 глибоких	 змін,	
що	 відбулися	 в	 суспільстві.	 Потреба	 в	 прийнятті	 нової	 Конституції	 поста-
ла	 надзвичайно	 гостро.	 Із	 цією	 метою	 була	 створена	 Конституційна	 комі-
сія,	 яка	 розробила	 проект	 нової	 Конституції.	 Робота	 над	 ним	 затягувалася,	
накреслилося	 протистояння	 між	 Верховною	 Радою	 і	 Президентом	 Украї-
ни.	 8	 червня	 1995	 р.	 між	 ними	 було	 укладено	 Конституційний	 договір	
«Про	основні	засади	організації	та	функціонування	державної	влади	і	міс-
цевого	 самоврядування	 в	 Україні	 на	 період	 до	 прийняття	 нової	 Конститу-
ції	 України».	 Цей	 документ	 урегульовував	 нові	 суспільні	 відносини,	 що	
склалися	 в	 державі.	 Згодом	 він	 став	 основою	 нової	 Конституції	 України.	
Сьогодні	 має	 чинність	 Конституція	 України,	 прийнята	 Верховною	 Радою	
України	 28	 червня	 1996	 р.
 2. Які розділи містить Конституція України?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 2	 (§	9).
 3. У чому полягають завдання Конституційного Суду України?

Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 3	 (§	9).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	9.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 та	 робить	 узагальнення	 за	 темою	 уроку:	

Конституція	 України	 є	 основою	 правової	 системи	 нашої	 держави.	 Значу-
щість	 чинної	 Конституції	 України	 полягає	 в	 тому,	 що	 в	 її	 основу	 покла-
дено	 визнання	 людини	 як	 найвищої	 соціальної	 цінності.	 Це	 є	 виявом	 то-
го,	 що	 Конституція	 —	 Основний	 Закон	 не	 тільки	 держави,	 а,	 передусім,	
громадянського	 суспільства.	 Він	 забезпечує	 гуманістичну	 спрямованість	
діяльності	 держави.
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 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	9,	 с.	 60—64)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 12. Людина, особа, громадянин
Мета: розглянути механізми взаємовідносин особи, суспільства, держави, акцен

тувати увагу на їхніх особливостях; удосконалювати вміння учнів порівнювати 
поняття шляхом установлення в  них спільного й  відмінного; розвивати нави
чки співпраці в  групах; формувати критичне мислення, уміння аргументовано 
висловлювати власне судження.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки конституції, механізми за
хисту прав і  свобод людини та громадянина; пояснювати та застосовувати 
поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права і  свободи 
людини»; характеризувати підстави набуття та припинення громадянства 
України; аналізувати окремі статті Конституції України; розв’язувати правові 
ситуації із застосуванням набутих знань.

Основні поняття: «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права і сво
боди людини».

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	виконання	вправ	 із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	9.
Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-

куйте!»	 (§	10).
Підбиваючи	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку,	 учитель	 акцентує	 увагу	 на	

тому,	 що	 суспільство	 є	 системою	 відносин.	 Суспільні	 відносини	 —	 це	 ба-
гатоманітні	 зв’язки,	 які	 виникають	 між	 людьми	 в	 процесі	 їхньої	 діяль-
ності	в	різних	сферах	суспільного	життя,	а	тому	надзвичайно	важливо	ро-
зуміти	 механізм	 взаємодії	 особи,	 суспільства	 й	 держави.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Чим подібні і чим відрізняються поняття «людина», «особа», «гро-

мадянин»?
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 1	 (§	10).	 Підбиваючи	 підсумки	 робо-

ти	 в	 групах,	 учитель	 зауважує,	 що	 поняття	 «людина»	 включає	 два	 ас-
пекти:	 природний	 (біологічний)	 та	 соціальний	 (пов’язаний	 із	 життям	
і	 відносинами	 в	 суспільстві).	 Юридична	 наука	 вивчає	 окрему	 людину	
як	 індивіда,	 особу,	 громадянина,	 розглядає	 її	 відносини	 з	 державою	
й	 суспільством.	 Поняття	 «індивід»	 визначає	 людину	 як	 окремого	 пред-
ставника	 людського	 роду,	 будь-якої	 соціальної	 спільності,	 людину	 в	 її	
конкретному	 прояві	 як	 оригінальну	 і	 неповторну	 істоту.	 І	 в	 цьому	 кон-
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тексті	 індивіда	 можна	 назвати	 соціальним	 атомом	 —	 окремою	 і	 далі	 не-
подільною	 частинкою	 людської	 спільності.	 Особа	 —	 це	 людина,	 яка	 має	
історично	 зумовлений	 ступінь	 розвитку,	 користується	 правами,	 що	 на-
даються	 суспільством,	 та	 виконує	 обов’язки,	 які	 ним	 покладаються.	 Із	
виникненням	 держави	 категорія	 «особа»	 набирає	 політичного	 змісту	 і	 пе-
ретворюється	 на	 нову	 категорію	 «громадянин».	 Громадянин	 —	 це	 особа,	
яка	 належить	 до	 постійного	 населення	 певної	 держави,	 має	 нормативно	
закріплений	 статус,	 користується	 захистом	 держави	 як	 у	 межах	 її	 те-
риторії,	 так	 і	 поза	 нею.
 2. Як людство прийшло до усвідомлення цінності прав і свобод людини?

Індивідуальна	 робота	 з	 підручником	 за	 технологією	 критичного	 чи-
тання.	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 8.
 3. Якими є підстави набуття та припинення громадянства України?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 3	 (§	10).
Учитель	 наголошує,	 що	 право	 на	 громадянство	 є	 невід’ємним	 правом	

людини.	 Інститут	 громадянства	 в	 Україні	 відповідає	 міжнародним	 право-
вим	 стандартам,	 і	 його	 норми	 спрямовані	 на	 забезпечення	 стійкого	 право-
вого	 зв’язку	 людини	 та	 української	 держави,	 забезпечення	 прав	 особи	
в	 різних	 сферах	 життя.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 2	 (§	10).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 та	 робить	 узагальнення	 за	 темою	 уроку:	

людина	 —	 найвища	 соціальна	 цінність,	 вона	 наділена	 правами	 від	 момен-
ту	 свого	 народження	 як	 невід’ємними	 умовами	 її	 фізичного	 і	 соціального	
існування	 та	 розвитку.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	10,	 с.	 64—73)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 13. Конституційні права, свободи та обов’язки людини 
і  громадянина в  Україні

Мета: розглянути конституційний статус громадян України; удосконалити навички 
роботи з джерелами інформації (нормативноправові акти, публікації ЗМІ) ство
рити атмосферу для формування та виявлення позиції учнівської молоді в пи
танні забезпечення прав і  свобод людини й  громадянина.

Очікувані результати: учні зможуть: називати механізми захисту прав і  свобод 
людини та громадянина; пояснювати та застосовувати поняття «конституцій
ні обов’язки»; описувати види конституційних прав, свобод, обов’язків людини 
і  громадянина; розв’язувати правові ситуації із застосуванням набутих знань.

Основне поняття: «конституційні обов’язки».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

www.e-ranok.com.ua



20

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	 виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	

до	 §	10.
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	11).

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Які права, свободи та обов’язки людини і громадянина визначені 

Конституцією України?
Робота з підручником	 (перший	 пункт	 §	11).	 Проводиться	 з	 вико-

ристанням	 технології	 розвитку	 критичного	 мислення:	 метод	 «Читання	
в	 парах	 —	 узагальнення	 в	 парах».	 Методика проведення:	 1)	 Учні	 об’єд-
нуються	 в	 пари	 та	 отримують	 завдання	 опрацювати	 текст.	 2)	 Опрацюван-
ня	 тексту	 здійснюється	 абзац	 за	 абзацом.	 Один	 учень	 читає	 абзац	 та	 уза-
гальнює	 його,	 інший	 учень	 у	 парі	 ставить	 запитання	 до	 цього	 абзацу.	
Після	 цього	 вони	 разом	 обговорюють	 прочитаний	 матеріал,	 використову-
ючи	 свої	 наробки	 (узагальнення	 та	 запитання).	 3)	 Опрацьовуючи	 наступ-
ний	 абзац,	 учні	 міняються	 ролями:	 після	 читання	 тексту	 другий	 узагаль-
нює,	 а	 перший	 —	 ставить	 запитання,	 обговорюють	 другий	 абзац.	 У	 такий	
спосіб	учні	опрацьовують	увесь	текст.	Учителеві	слід	урахувати	те,	що	при	
використання	 цього	 методу	 вперше	 доцільно	 додатково	 пояснити	 учням,	
що	 таке	 узагальнення	 та	 як	 його	 треба	 виконувати:	 воно	 коротше,	 ніж	
текст	 для	 опрацювання,	 але	 містить	 усі	 його	 основні	 ідеї.	 Учитель	 може	
показати	 на	 прикладі,	 як	 робити	 узагальнення,	 запропонувати	 учням	 уза-
гальнити	 якийсь	 уривок	 і	 перевірити,	 як	 вони	 зрозуміли	 пояснення,	 про-
коментувати	 їх	 відповіді.	 Так	 само	 слід	 підготувати	 учнів	 до	 виконання	
другої	 ролі	 в	 парі	 —	 постановка	 запитань.
 2. Як захищають права та свободи людини і громадянина в Україні?

Учитель	 пропонує	 ознайомитися	 з	 текстом	 другого	 пункту	 §	11	 та	 склас-
ти	 схему	 «Гарантії	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	 громадянина».

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	11.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	оцінює	роботу	учнів	та	робить	узагальнення	за	темою:	у	струк-

турі	 правового	 статусу	 громадянина	 центральним	 елементом	 є	 юридичні	
права	й	обов’язки,	які	передбачені	Конституцією,	іншими	нормативно-пра-
вовими	 актами	 певної	 держави;	 передумовою	 цих	 прав	 і	 обов’язків	 є	 грома-
дянство,	 тобто	 стійкий	 правовий	 зв’язок	 особи	 й	 держави,	 що	 виражається	
в	 їхніх	 взаємних	 правах	 і	 обов’язках;	 гарантії	 (організаційні,	 соціально-
економічні,	 політичні	 тощо)	 реалізації	 юридичних	 прав	 і	 обов’язків	 гро-
мадянина	 доповнюють	 його	 правовий	 статус,	 роблять	 його	 реальним,	 а	 не	
фіктивним;	 наступним	 додатковим	 елементом	 правового	 статусу	 громадя-
нина	 є	 юридична	 відповідальність,	 що	 настає	 в	 разі	 невиконання	 грома-
дянином	 своїх	 юридичних	 обов’язків.
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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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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

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
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№  
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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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

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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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

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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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

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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№  
уроку

Дата Тема Зміст уроку
Матеріал  

підручника

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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 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	11,	 с.	 73—79)	 і	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 14. Особливості організації державної влади  
і  місцевого самоврядування в  Україні

Мета: розглянути особливості організації державної влади й  місцевого самовря
дування в  Україні, створити умови для формування громадянської компетент
ності учнів через поглиблення знань про засади організації державної влади, 
вдосконалення навичок застосовувати здобуті знання на практиці та форму
вання громадянської позиції учня у  ставленні до влади.

Очікувані результати: учні зможуть: описувати органи державної влади та міс
цевого самоврядування; аналізувати окремі статті Конституції України; оціню-
вати форми участі громадян у  житті держави та місцевої громади.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	 виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	

до	 §	11.
Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	12).

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Які органи державної влади існують в Україні?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	12).
 2. Як організоване місцеве самоврядування в нашій державі?

Індивідуальна	 робота	 за	 завданням	 3	 (§	12).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 4	 (§	12).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 підбиває	 підсумки	 роботи	 в	 групах,	 робить	 загальний	 висно-

вок	 за	 темою	 уроку:	 крім	 поділу	 на	 гілки	 влади,	 органи	 влади	 в	 нашій	
державі	 поділяються	 на	 дві	 великі	 групи	 —	 органи	 державної	 влади	 та	
органи	 місцевого	 самоврядування;	 органи	 державної	 влади,	 у	 свою	 чергу,	
можна	поділити	на	центральні	та	місцеві.	Повноваження	центральних	дер-
жавних	 органів	 поширюються	 на	 територію	 всієї	 держави,	 повноваження	
місцевих	 органів	 влади	 —	 тільки	 в	 межах	 відповідної	 області	 або	 району.	
Місцеві	 державні	 органи	 влади	 представляють	 центральні	 органи	 державної	
влади	 в	 регіонах.	 Органи	 місцевого	 самоврядування	 представляють	 тільки	
місцеву	 громаду;	 Президент	 України	 є	 головою	 держави	 і	 не	 входить	 без-
посередньо	 до	 жодної	 з	 гілок	 влади.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	12,	 с.	 79—84)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Урок 15. Практичне заняття. Звернення громадян
Мета: розглянути основні вимоги до звернень громадян та створити умови для 

практичного використання учнями здобутих правових знань; сприяти форму
ванню активної громадянської позиції учнів.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади видів звернення грома
дян; розв’язувати правові ситуації із застосуванням набутих знань розділу.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Презентація	результатів	проведення	міні-дослідження	(вправа	4	з	рубри-

ки	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	12).
Обговорення	 в	 загальному	 колі за	 результатами	 виконання вправи	 3	

з	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	12.	Методика проведення	—	див.	
уроки	 2—3.

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Поміркуйте!»	 (§	13).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Чи має право громадянин звертатися до органів державної влади?
 2. Яким може бути звернення громадянина?
 3. Які вимоги висуваються до звернення?
 4. У які терміни розглядаються звернення?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 5. Як підготувати звернення громадян?

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 §	13.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	Опрацювати	матеріал	підручника	(§	13,	с.	85—88)	та	виконати	впра-

ви	 з	 розділу	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.	 2.	 Повторити	 опрацьова-
ний	 матеріал	 III	 розділу	 підручника	 (§	9—12),	 підготуватися	 до	 повторю-
вально-узагальнювального	 уроку.

Урок 16. Повторювально-узагальнювальний урок за розділом III 
«Взаємозв’язок людини і  держави»

Мета: систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчен
ня III розділу курсу, оцінити рівень навчальних досягнень учнів шляхом про
ведення контрольної роботи.
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Очікувані результати: учні зможуть: систематизувати та узагальнити знання, 
уміння та навички, отримані впродовж вивчення розділу «Взаємозв’язок лю
дини і  держави»; оцінити рівень власних навчальних досягнень за підсумка
ми опанування III розділу курсу; визначити ті питання, що були недостатньо 
ними опрацьовані.

Тип уроку: узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь і  навичок.
Обладнання: підручник, тексти контрольних робіт.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учитель	 акцентує	 увагу	 учнів	 на	 ключових	 питаннях	 вивченої	 теми,	

орієнтуючись	 на	 матеріал	 підручника	 («Висновки	 до	 розділу	 III»,	 с.	 88—89).

 III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учні	виконують	завдання	для	систематизації	та	контролю	знань	(с.	90).

 IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 звертає	 увагу	 учнів	 на	 необхідність	 додаткового	 опрацюван-

ня	 тих	 положень	 теми,	 які	 під	 час	 виконання	 контрольної	 роботи	 вияви-
лися	 для	 них	 найскладнішими.

 V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити	 опрацьований	 матеріал	 III	 розділу	 підручника	 (§	9—13).

Урок 17. Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин
Мета: ознайомити учнів із структурою цивільних правовідносин, розкрити роль 

цивільного права в  системі права України; удосконалювати вміння учнів ана
лізувати поняття, працювати з  нормативноправовими актами, розвивати на
вички критичного читання, формувати правову компетентність школярів як 
учасників цивільноправових правовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати та застосовувати поняття «ци
вільна правоздатність», «цивільна дієздатність»; характеризувати обсяг цивіль
ної правосуб’єктності неповнолітніх осіб; аналізувати окремі статті відповідних 
нормативноправових актів; розв’язувати правові ситуації з  використанням 
знань і  положень цивільного законодавства України щодо неповнолітніх; вчи-
няти власні дії відповідно до норм права в  різних видах правовідносин.

Основні поняття: «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність».
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	14).
Учитель	 акцентує	 увагу	 дітей	 на	 тому,	 що	 особисті	 немайнові	 відноси-

ни	 —	 це	 відносини,	 які	 не	 мають	 економічного	 змісту.	 Вони	 пов’язані	 із	 са-
мою	 особистістю,	 тобто	 мають	 невідчужуваний	 характер.	 Особисті	 немайно-
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ві	відносини	індивідуалізують	особу,	оскільки	виникають	завдяки	здійсненню	
нею	 її	 особистих	 прав	 і	 свобод	 (наприклад,	 право	 особи	 на	 життя,	 здоров’я,	
честь,	 гідність,	 ім’я	 тощо).	 Тобто	 в	 цьому	 випадку	 йдеться	 про	 суб’єктивні	
права,	 які	 належать	 кожній	 особі	 від	 народження	 або	 закріплюються	 за	 нею	
законом.	 Особистими	 немайновими	 правами	 особа	 володіє	 довічно.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Що таке цивільна правоздатність і цивільна дієздатність?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	14).
Індивідуальна	 робота за	 завданням	 2	 (§	14).

 2. Яким є обсяг цивільної дієздатності неповнолітніх?
Учитель	 акцентує	 увагу	 на	 тому,	 що	 цивільна	 дієздатність	 —	 це	 здат-

ність	 фізичної	 особи	 своїми	 діями	 набувати	 для	 себе	 цивільних	 прав	 і	 са-
мостійно	 їх	 здійснювати,	 а	 також	 здатність	 своїми	 діями	 створювати	 для	
себе	 цивільні	 обов’язки,	 самостійно	 їх	 виконувати	 та	 нести	 відповідаль-
ність	 у	 разі	 їх	 невиконання.	 Цивільну	 дієздатність	 має	 фізична	 особа,	 яка	
усвідомлює	 значення	 своїх	 дій	 та	 може	 керувати	 ними.	 Обсяг	 цивільної	
дієздатності	 виникає	 не	 одразу	 після	 народження,	 а	 поступово,	 у	 міру	 до-
сягнення	 певного	 віку,	 і	 залежить	 від	 психічного	 здоров’я	 фізичної	 осо-
би.	 Цивільний	 кодекс	 України	 встановлює	 обсяг	 цивільної	 дієздатності,	
який	 може	 бути	 обмежений	 виключно	 у	 випадках	 і	 в	 порядку,	 установле-
ному	 законом.	 Виходячи	 з	 цього,	 розглядають	 такі	 види	 цивільної	 діє-
здатності:	 повну,	 неповну,	 часткову,	 обмежену	 дієздатність,	 а	 також	 ви-
знання	 особи	 недієздатною.
 3. У чому полягають особливості цивільно-правової відповідальності 

малолітніх та неповнолітніх осіб?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	в	групах	за	вправою	3	з	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	14.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Підбиття	 підсумків	 роботи	 в	 групах.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	14,	 с.	 92—99)	 та	 виконати	 вправи	

з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 18. Практичне заняття. Власність неповнолітніх
Мета: розглянути зміст права власності, способи набуття права власності; розви

вати навички учнів аналізувати поняття, працювати з  нормативноправовими 
актами, розвивати навички критичного читання, формувати правову компе
тентність школярів як учасників цивільноправових правовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати права неповнолітніх як 
власників; аналізувати окремі статті відповідних нормативноправових актів; 
розв’язувати правові ситуації з  використанням знань і  положень цивільного 
законодавства України щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії відповідно до 
норм права в  різних видах правовідносин.
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Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Обговорення в загальному колі за	 результатами	 виконання вправи	 5	

із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	14.	Методика проведення	—	див.	
уроки	 2—3.

Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-
куйте!»	 (§	15).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Що таке право власності?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 2. Як набувається право власності?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	15).
 3. Якими майновими правами наділені неповнолітні?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 (§	15).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	15,	 с.	 99—102)	 та	 виконати	 впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 19. Практичне заняття. Захист прав споживачів
Мета: розглянути права та обов’язки споживачів, способи захисту прав спожива

чів; розвивати навички працювати з  нормативноправовими актами, форму
вати правову компетентність школярів як учасників цивільноправових пра
вовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати права споживачів; аналі-
зувати окремі статті відповідних нормативноправових актів; розв’язувати 
правові ситуації з  використанням знань і  положень цивільного законодавства 
України щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії відповідно до норм права 
в  різних видах правовідносин.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».
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Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Презентація результатів виконання творчого домашнього завдання	

(вправа	 1	 розділу	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	15).
Обговорення в загальному колі за	 результатами	 виконання вправи	 2	

розділу	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	15.	 Методика проведення	 —	 див.	
уроки	 2—3.

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	16).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Які права та обов’язки мають споживачі?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	16).
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 (§	16).

 2. Які державні органи захищають права споживачів?
Індивідуальна	 робота	 з	 підручником.	 Виконання	 вправи	 2	 із	 рубрики	

«Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	16.
 3. У чому полягають особливості електронного продажу й операцій із 

кредитною карткою?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 3	 (§	16).

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	16,	с.	103—110)	та	виконати	впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Уроки 20—21. Неповнолітні як учасники  
сімейних правовідносин

Мета: ознайомити учнів зі структурою та джерелами сімейного права, визначити 
роль цієї галузі в  системі права України; розвивати навички учнів працювати 
з  джерелами інформації, аналізувати поняття, життєві ситуації з  позицій пра
ва, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних пра
вовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати та застосовувати поняття 
«сім’я», «шлюб»; характеризувати права й  обов’язки батьків і  дітей; аналізу-
вати окремі статті відповідних нормативноправових актів; розв’язувати пра
вові ситуації з використанням знань і положень сімейного законодавства Укра
їни щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії відповідно до норм права в різних 
видах правовідносин; висловлювати судження щодо взаємних прав і обов’язків 
батьків та дітей.
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Основні поняття: «сім’я», «шлюб».
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-

куйте!»	 (§	17—18).
Учитель	 підбиває	 підсумки	 цієї	 частини	 уроку:	 сімейне	 право	 можна	

назвати	 найближчою	 та	 найріднішою	 для	 кожного	 галуззю	 права,	 адже	
воно	регулює	відносини	між	членами	сім’ї.	Сім’я,	яка	виконує	вкрай	важ-
ливу	 функцію	 —	 продовження	 роду	 й	 виховання	 дітей	 —	 є	 невеликою,	
але	 незамінною	 складовою	 всього	 суспільства,	 тому	 будь-яка	 держава	 зобо-
в’язана	 ставити	 перед	 собою	 завдання	 захисту	 сім’ї.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Що таке сім’я і шлюб із точки зору права?
Обговорення	 в	 загальному	 колі за	 завданням	 1	 (§	17—18).	 Методика 

проведення	 —	 див.	 уроки	 2—3.

 2. Які особисті немайнові та майнові права й обов’язки мають подружжя?
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 3	 (§	17—18).

 3. Які взаємні права та обов’язки мають батьки і діти?
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 4	 (§	17—18).

 4. Як держава захищає права дитини в сім’ї?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 (§	17—18).
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	17—18.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Підбиваючи	 підсумки	 та	 оцінюючи	 результати	 роботи	 учнів,	 учи-

тель	 акцентує	 їхню	 увагу	 на	 головних	 аспектах	 теми:	 далеко	 не	 всі	 від-
носини	 між	 подружжям	 підлягають	 правовому	 регулюванню,	 а	 тільки	
ті,	які,	на	думку	законодавця,	є	найбільш	важливими	для	кожного	з	по-
дружжя,	 членів	 його	 сім’ї	 і	 суспільства	 в	 цілому.	 Серед	 інших	 право-
вому	 регулюванню	 підлягають	 і	 деякі	 особисті	 немайнові	 та	 майнові	
відносини;	 значна	 частина	 сімейних	 відносин,	 особливо	 особистих	 не-
майнових	 відносин	 подружжя,	 лежить	 поза	 межами	 права.	 Через	 свою	
делікатність	 вони	 не	 підлягають	 зовнішньому	 впливу,	 а	 отже,	 і	 право-
вому	 регулюванню;	 Сімейним	 кодексом	 України	 визначено,	 що	 мати	
і	 батько	 мають	 рівні	 права	 та	 обов’язки	 щодо	 дитини	 незалежно	 від	 то-
го,	 чи	 перебували	 вони	 у	 шлюбі	 між	 собою.	 З	 іншого	 боку,	 діти	 мають	
рівні	 права	 та	 обов’язки	 щодо	 батьків	 незалежно	 від	 того,	 чи	 перебува-
ли	 їхні	 батьки	 у	 шлюбі	 між	 собою.
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 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	17—18,	 с.	 110—118)	 та	 виконати	

вправи	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 22. Практичне заняття. Влаштування дітей,  
позбавлених батьківського піклування

Мета: розглянути форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклуван
ня; механізми захисту прав дитини в  Україні; розвивати навички учнів аналі
зувати поняття, працювати з  нормативноправовими актами, формувати пра
вову компетентність школярів як учасників сімейних правовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади державних органів 
з охорони права дітей; описувати шляхи влаштування дітей, позбавлених бать
ківського піклування; аналізувати окремі статті відповідних нормативнопра
вових актів; розв’язувати правові ситуації з  використанням знань і  положень 
сімейного законодавства України щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії від
повідно до норм права в  різних видах правовідносин; висловлювати суджен
ня щодо взаємних прав і  обов’язків батьків та дітей.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК

Обговорення в загальному колі за	 результатами	 виконання вправи	 4	
з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	17—18.	 Методика проведення	 —	
див.	 уроки	 2—3.

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	19).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Які форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклуван-

ня, передбачені в Україні?
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 1	 (§	19).

 2. У чому полягають особливості опіки та піклування?
Індивідуальна	 робота за	 завданням	 2	 (§	19).

 3. Коли і з якою метою встановлюється патронат над дітьми?
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 3	 (§	19).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	19.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	19,	с.	118—121)	та	виконати	впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Урок 23. Неповнолітні як учасники трудових правовідносин
Мета: розглянути особливості правового регулювання праці неповнолітніх; роз

вивати навички учнів працювати з  різними джерелами інформації, формува
ти правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати робочий час і  час відпо
чинку неповнолітніх; описувати особливості розірвання трудового договору 
з  неповнолітніми; аналізувати окремі статті відповідних нормативноправо
вих актів; висловлювати судження щодо охорони праці неповнолітніх.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	20).
Підбиваючи	 підсумки	 обговорення,	 учитель	 зауважує,	 що	 одним	 із	

найважливіших	 соціально-економічних	 прав	 людини	 є	 право	 на	 працю.	
Законодавство	 України	 про	 працю	 стоїть	 на	 захисті	 конституційних	 прав	
громадян	нашої	держави.	Особлива	увага	приділяється	врегулюванню	тру-
дових	 правовідносин,	 учасниками	 яких	 виступають	 неповнолітні.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Як неповнолітньому влаштуватися на роботу?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 2. Який робочий час і час відпочинку встановлено для неповнолітніх?

Індивідуальна	 робота за	 завданням	 1	 (§	20).
 3. Як оплачується праця неповнолітніх?
 4. У чому полягають особливості розірвання трудового договору з неповно-

літніми?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 5. Як закон охороняє працю неповнолітніх?

Робота	 в	 групах	 за	 завданнями	 2	 і	 3	 (§	20).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Представлення	 та	 обговорення	 результатів	 роботи	 груп.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів	 та	 робить	 узагальнення	 за	 темою	 уроку:	

неповнолітні	 у	 трудових	 правовідносинах	 прирівнюються	 у	 правах	 до	 по-
внолітніх,	 а	 у	 сфері	 охорони	 праці,	 робочого	 часу	 та	 ряді	 інших	 умов	 пра-
ці	 користуються	 пільгами,	 які	 встановлюються	 законодавством	 України.	
Такі	пільги	обумовлені	особливостями	фізичного	і	психічного	розвитку	не-
повнолітніх,	 необхідністю	 забезпечення	 їхнього	 всебічного	 розвитку.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	20,	 с.	 121—129)	 і	 виконати	 впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Урок 24. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх
Мета: розглянути особливості працевлаштування неповнолітніх, шляхи захисту 

прав неповнолітніх як учасників трудових правовідносин; розвивати навички 
учнів працювати з  різними джерелами інформації, формувати правову компе
тентність школярів як учасників трудових правовідносин, зокрема при укла
денні трудового договору.

Очікувані результати: учні зможуть: аналізувати окремі статті відповідних нор
мативноправових актів; розв’язувати правові ситуації з використанням знань 
і  положень трудового законодавства України щодо неповнолітніх; вчиняти 
власні дії відповідно до норм права в  різних видах правовідносин; висловлю-
вати судження щодо охорони праці неповнолітніх.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК

Перевірка	виконання	вправ	із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	20.
Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-

куйте!»	 (§	21).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Як порушуються права неповнолітніх, що працюють?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	21).
 2. Як неповнолітньому не стати жертвою шахраїв при влаштуванні на 

роботу?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 3. Як укласти трудовий договір?

Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 (§	21).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Робота	 в	 групах	 за	 вправою	 1	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	

до	 §	21.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	21,	с.	130—136)	та	виконати	впра-

ву	 2	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 25. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Мета: охарактеризувати адміністративне право та адміністративну відповідаль

ність; удосконалювати вміння аналізувати й  порівнювати поняття, працювати 
з  джерелами інформації; формувати вміння давати правову оцінку ситуацій із 
життя; сприяти формуванню правової культури школярів.
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Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати та застосовувати поняття «ад
міністративне правопорушення»; характеризувати адміністративну відпові
дальність неповнолітніх; наводити приклади адміністративних правопорушень 
та адміністративних стягнень; аналізувати окремі статті відповідних норма
тивноправових актів; розв’язувати правові ситуації з  використанням знань 
і положень адміністративного законодавства України щодо неповнолітніх; вчи-
няти власні дії відповідно до норм права в  різних видах правовідносин; ви-
словлювати судження щодо особливостей адміністративної відповідальності 
неповнолітніх.

Основні поняття: «адміністративне правопорушення».
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	22).
Підбиваючи	підсумки	цієї	частини	уроку,	учитель	пропонує	учням	по-

глибити	 свої	 знання	 в	 галузі	 адміністративного	 права,	 зауваживши,	 що	
в	 перекладі	 з	 латини	 administration	 означає	 керування,	 управління.	 Ад-
міністративне	право	України	являє	собою	окрему	галузь	права,	що	покли-
кана	регулювати	певну	групу	суспільних	відносин.	Головною	їх	особливіс-
тю	 є	 те,	 що	 вони	 виникають,	 розвиваються	 і	 припиняють	 своє	 існування	
у	 сфері	 державного	 управління	 у	 зв’язку	 з	 організацією	 та	 функціонуван-
ням	 системи	 виконавчої	 влади	 на	 всіх	 рівнях	 управління	 в	 державі.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Які відносини регулює адміністративне право?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	22).
 2. Які правопорушення називають адміністративними?

Індивідуальна	 робота за	 завданням	 2	 (§	22).
 3. Коли настає адміністративна відповідальність?

Учитель	 зауважує,	 що	 правовим	 наслідком	 адміністративного	 правопо-
рушення	 є	 адміністративне	 стягнення.	 Воно	 застосовується	 з	 метою	 вихо-
вання	 особи,	 яка	 вчинила	 адміністративне	 правопорушення,	 у	 дусі	 поваги	
до	 закону	 і	 права,	 а	 також	 запобігання	 вчиненню	 нових	 правопорушень	 як	
самим	 правопорушником,	 так	 й	 іншими	 особами.	 Адміністративні	 стягнен-
ня,	 як	 правило,	 полягають	 у	 позбавленні	 або	 обмеженні	 певних	 прав,	 благ.	
Перелік	 адміністративних	 стягнень	 у	 напрямку	 зростання	 суворості	 пода-
ється	 у	 статті	 24	 Кодексу	 України	 про	 адміністративні	 правопорушення.
 4. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні?

Учитель	 зазначає,	 що	 неповнолітні	 —	 це	 особи,	 які	 не	 досягли	 18	 ро-
ків,	 тобто	 віку,	 із	 досягненням	 якого	 закон	 пов’язує	 настання	 повної	
дієздатності.	 Адміністративна	 відповідальність	 настає	 для	 осіб,	 яким	
випов	нилося	 16	 років.	 До	 неповнолітніх	 віком	 16—18	 років,	 які	 вчинили	
адміністративні	 проступки,	 можуть	 бути	 застосовані	 такі	 заходи	 впливу,	
що	 мають	 виховний	 характер.
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 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	22.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 перевіряє	 виконання	 завдань,	 оцінює	 роботу	 учнів	 на	 уроці.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	22,	с.	136—141)	та	виконати	впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 26. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Мета: охарактеризувати кримінальне право, удосконалити навички роботи з дже

релами права, уміння давати правову оцінку наведених ситуацій, формулюва
ти власне ставлення до проблем, пов’язаних із злочинністю та кримінальною 
відповідальністю.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати та застосовувати поняття «зло
чин», «кримінальний проступок»; характеризувати кримінальну відповідаль
ність неповнолітніх; наводити приклади злочинів і  кримінальних покарань; 
аналізувати окремі статті відповідних нормативноправових актів; розв’язувати 
правові ситуації з використанням знань і положень кримінального законодав
ства України щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії відповідно до норм пра
ва в  різних видах правовідносин; висловлювати судження щодо особливос
тей кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Основні поняття: «злочин», «кримінальний проступок».
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Обговорення в загальному колі за	 результатами	 виконання вправи	 4	

з	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	22.	Методика проведення	—	див.	
уроки	 2—3.

Бесіда	за	запитаннями	з	рубрик	підручника	«Пригадайте!»	та	«Помір-
куйте!»	 (§	23).

Підбиваючи	 підсумки	 бесіди,	 учитель	 зауважує,	 що	 стан	 злочинності	
в	державі	є	однією	з	найбільш	гострих	проблем.	Злочини	вчиняються	в	різ-
них	 сферах	 суспільного	 життя,	 бувають	 різних	 видів,	 у	 їх	 основі	 лежать	
різні	 мотиви,	 вони	 тягнуть	 за	 собою	 різні	 наслідки,	 проте	 всі	 злочинні	 ді-
яння	 об’єднує	 те,	 що	 вони	 завдають	 шкоди	 суспільству	 й	 кожній	 особі.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Які відносини регулює кримінальне право?

Учитель	 наголошує,	 що	 основною	 функцією	 кримінального	 права	 як	
галузі	 права	 є	 охоронна	 функція,	 оскільки	 воно	 охороняє	 властивими	 йо-
му	 заходами	 ті	 суспільні	 відносини,	 що	 регулюються	 іншими	 галузями	
права.	 Ці	 галузі	 права,	 регулюючи	 певні	 суспільні	 відносини,	 сприяють	
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їх	 розвитку	 й	 реалізації.	 Кримінальне	 право	 охороняє	 ці	 відносини	 від	
злочинних	 посягань.	 Так,	 норми	 цивільного	 права	 регулюють	 відносини,	
що	 складаються	 у	 сфері	 власності.	 У	 кримінальному	 ж	 праві	 внаслідок	
його	 охоронної	 функції	 встановлюються	 каральні	 санкції	 за	 злочини	 про-
ти	 власності.
 2. У чому полягає різниця між кримінальним проступком і злочином?

Учитель	 звертає	 увагу,	 що	 Кримінальним	 процесуальним	 кодексом	
України	 передбачений	 поділ	 кримінальних	 правопорушень	 на	 злочини	
та	 проступки.	 Структура	 законодавства	 про	 кримінальну	 відповідаль-
ність	 буде	 змінена.	 Перелік	 злочинів,	 що	 містяться	 у	 Кримінальному	 ко-
дексі	 України,	 буде	 звужений	 до	 найбільш	 тяжких	 протиправних	 діянь.	
Натомість,	 менш	 тяжкі	 злочини	 будуть	 перекваліфіковані	 як	 «криміналь-
ні	 проступки»	 та	 міститимуться	 в	 окремому	 законі.
 3. Що таке кримінальна відповідальність і кримінальне покарання?

Учитель	зазначає,	що	кримінальна	відповідальність	—	це	реакція	дер-
жави	 на	 вчинений	 особою	 злочин.	 Така	 реакція	 знаходить	 своє	 виражен-
ня	 в	 певному	 правозастосовному	 акті	 органу	 держави	 —	 обвинувальному	
вироку	суду.	У	зв’язку	з	цим	розрізняють	матеріальну	і	процесуальну	під-
стави	 кримінальної	 відповідальності.	 Матеріальною	 підставою	 визнається	
злочин,	 а	 процесуальною	 —	 обвинувальний	 вирок	 суду.
 4. Які покарання передбачені Кримінальним кодексом України?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 §	23.
 5. У чому полягають особливості кримінальної відповідальності непо-

внолітніх?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	23.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 перевіряє	 виконання	 завдань,	 оцінює	 роботу	 учнів	 на	 уроці.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	23,	с.	141—149)	та	виконати	впра-

ви	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.

Урок 27. Практичне заняття. Особливості адміністративної 
та  кримінальної відповідальності неповнолітніх

Мета: розглянути особливості адміністративної та кримінальної відповідальності 
неповнолітніх; розвивати навички учнів працювати з  різними джерелами ін
формації, формувати правову культуру школярів.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати та застосовувати поняття «ад
міністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»; харак-
теризувати адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх; 
наводити приклади адміністративних правопорушень і  злочинів, адміністра
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тивних стягнень і  кримінальних покарань; аналізувати окремі статті відповід
них нормативноправових актів; розв’язувати правові ситуації з використанням 
знань і  положень адміністративного та кримінального законодавства України 
щодо неповнолітніх; вчиняти власні дії відповідно до норм права в  різних 
видах правовідносин; висловлювати судження щодо особливостей адміністра
тивної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Обговорення	 в	 загальному	 колі за	 результатами	 виконання вправи	 4	

з	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	23.	Методика проведення	—	див.	
уроки	 2—3.

Бесіда	 за	 запитаннями	 з	 рубрик	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	24).

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Які види адміністративних правопорушень найчастіше вчиняють не-

повнолітні?
Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	24).

 2. За які види злочинів неповнолітні несуть кримінальну відповідаль-
ність від 14 років?
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 (§	24).

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	24.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	24,	 с.	 149—152)	 та	 виконати	

вправи	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.	 2.	 Повторити	 опра-
цьований	 матеріал	 IV	 розділу	 підручника	 (§	14—23),	 підготуватися	 до	 по-
вторювально-узагальнювального	 уроку.

Урок 28. Повторювально-узагальнювальний урок за розділом IV 
«Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових,  

адміністративних і  кримінальних правовідносин»
Мета: систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчен

ня IV розділу курсу, оцінити рівень навчальних досягнень учнів шляхом про
ведення контрольної роботи.

Очікувані результати: учні зможуть: систематизувати та узагальнити знання, 
уміння та навички, отримані впродовж вивчення розділу «Неповнолітні як 
суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і  кримінальних пра
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вовідносин»; оцінити рівень власних навчальних досягнень за підсумками опа
нування IV розділу курсу; визначити ті питання, що були недостатньо ними 
опрацьовані.

Тип уроку: узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь і  навичок.
Обладнання: підручник, тексти контрольних робіт.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учитель	 акцентує	 увагу	 учнів	 на	 ключових	 питаннях	 вивченої	 те-

ми,	 орієнтуючись	 на	 матеріал	 підручника	 («Висновки	 до	 розділу	 IV»,	
с.	 152—153).

 III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учні	 виконують	 завдання	 для	 систематизації	 та	 контролю	 знань	

(с.	 153—154).

 IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 звертає	 увагу	 учнів	 на	 необхідність	 додаткового	 опрацюван-

ня	 тих	 положень	 теми,	 які	 під	 час	 виконання	 контрольної	 роботи	 вияви-
лися	 для	 них	 найскладнішими.

 V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити	 опрацьований	 матеріал	 IV	 розділу	 підручника	 (§	14—24).

Уроки 29—30. Юристи в  нашому житті
Мета: розглянути повноваження суддів, прокурорів, слідчих, нотаріусів, адвокатів, 

юрисконсультів, правозахисників та вимоги, які висуваються до осіб, що пра
цюють за юридичним фахом; удосконалити навички критичного читання, ро
боти з  джерелами права; формувати правову культуру учнів через усвідом
лення ролі фахівців, які застосовують та охороняють правові норми.

Очікувані результати: учні зможуть: називати професії, пов’язані з  юриспруденці
єю; пояснити, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсуль
ти, правозахисники; наводити приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката; 
називати основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним 
фахом; розв’язувати правові ситуації з  використанням знань про професію 
юриста; оцінювати життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Бесіда	за	запитаннями	з	рубрики	підручника	«Пригадайте!»	(§	25—26).
Підбиваючи	 підсумки	 бесіди,	 учитель	 зазначає,	 що	 без	 людей,	 які	 за-

стосовують	 та	 охороняють	 правові	 норми,	 закони	 не	 можуть	 функціонува-
ти,	 залишаючись	 лише	 декларацією.	 Без	 функціонуючої	 системи	 судів	 не-
можливий	 захист	 прав	 та	 свобод	 громадян,	 без	 адвокатів	 —	 ефективне	
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представництво	 їх	 інтересів,	 без	 нотаріусів	 —	 посвідчення	 прав	 та	 юри-
дичних	дій,	без	правоохоронців	—	боротьба	з	правопорушеннями.	Саме	то-
му	 порядні	 та	 професійні	 юристи	 —	 наріжний	 камінь	 формування	 право-
вої	 держави.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Кого називають юристами?

Індивідуальна	 робота	 з	 підручником	 за	 технологією	 критичного	 чи-
тання.	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 8.
 2. Хто такі судді?

Учитель	 зазначає,	 що	 основне	 завдання	 суддів	 —	 відправлення	 право-
суддя.	Здійснюючи	його,	судді	є	незалежними	та	керуються	верховенством	
права.	 Разом	 із	 цим,	 вони	 зобов’язані	 дотримуватися	 засад	 судочинства,	
визначених	 статтею	 129	 Конституції	 України.	 У	 2016	 р.,	 із	 реформуван-
ням	 системи	 правосуддя	 в	 Україні,	 змінився	 порядок	 призначення	 суддів	
на	 посади.	 Зараз	 призначення	 на	 посаду	 судді	 здійснюється	 Президентом 
України за	поданням	Вищої ради правосуддя	 (стаття	128	Конституції	Укра-
їни).	 Для	 цього	 проводиться	 спеціальний	 конкурс,	 який	 має	 на	 меті	 від-
бір	 кращих	 кандидатів	 на	 посади	 суддів.
 3. Які повноваження мають прокурори?

Учитель	 пояснює	 зміст	 повноважень	 прокурорів:	 підтримання	 публіч-
ного	 обвинувачення	 прокурором	 полягає	 в	 тому,	 що	 саме	 він	 представляє	
сторону	 обвинувачення	 у	 кримінальному	 процесі.	 Процесуальне	 керівни-
цтво	 досудовим	 розслідуванням	 у	 кримінальних	 провадженнях	 є	 формою	
нагляду	 за	 дотриманням	 законів	 під	 час	 його	 проведення.	 Для	 цього	 про-
куророві	 Кримінальним	 процесуальним	 кодексом	 України	 надані	 широкі	
повноваження.	 Зокрема,	 він	 починає	 розслідування	 за	 наявності	 відповід-
них	 підстав,	 дає	 доручення	 слідчим,	 скасовує	 їх	 незаконні	 та	 необґрунто-
вані	 постанови,	 повідомляє	 особі	 про	 підозру	 тощо.
 4. Коли ми звертаємося до адвоката?

Учитель	 має	 звернути	 увагу,	 що	 сутність	 принципу	 дотримання	
законності	 в	 діяльності	 адвоката	 полягає	 в	 тому,	 що	 він	 зобов’язаний	
не	 порушувати	 чинного	 законодавства	 України,	 сприяти	 утвердженню	
й	 практичній	 реалізації	 принципів	 верховенства	 права	 та	 законності,	
застосовувати	 всі	 свої	 знання	 та	 професійну	 майстерність	 для	 належно-
го	 захисту	 й	 представництва	 прав	 і	 законних	 інтересів	 громадян	 і	 юри-
дичних	 осіб.	 Адвокат	 не	 може	 давати	 клієнту	 поради,	 свідомо	 спрямо-
вані	 на	 полегшення	 вчинення	 правопорушень,	 або	 іншим	 чином	 умисно	
сприяти	 їх	 вчиненню.

Значною	мірою	за	станом	адвокатури	й	ставленням	до	неї	держави	су-
дять	 про	 демократичність	 самої	 держави.	 Престиж	 адвоката	 та	 ефектив-
ність	його	діяльності	безпосередньо	залежать	від	становища	людини	в	сус-
пільстві	 й	 державі,	 ставлення	 до	 фундаментальних	 принципів	 демократії,	
законності,	 верховенства	 права.	 У	 будь-якому	 правовому	 суспільстві	 адво-
кату	 належить	 особлива	 роль.	 Він	 має	 діяти	 не	 тільки	 в	 інтересах	 клієн-
та,	 а	 й	 в	 інтересах	 права	 в	 цілому.

Робота	 в	 групах	 за	 завданнями	 1—3	 (§	25—26).
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 5. Які завдання покладаються на слідчих?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 6. Які послуги надають нотаріуси?
Учитель	 зазначає,	 що	 нотаріат	 в	 Україні	 —	 це	 система	 органів	 і	 по-

садових	 осіб,	 на	 яких	 покладено	 обов’язок	 засвідчувати	 права,	 а	 також	
факти,	 що	 мають	 юридичне	 значення,	 та	 вчиняти	 інші	 нотаріальні	 дії.

Нотаріуси	 вчиняють	 такі	 нотаріальні	 дії:	 1)	 посвідчують	 правочини	
(договори,	 заповіти,	 довіреності	 тощо);	 2)	 вживають	 заходів	 щодо	 охоро-
ни	 спадкового	 майна;	 3)	 видають	 свідоцтва	 про	 право	 на	 спадщину;	 4)	 ви-
дають	 свідоцтва	 про	 право	 власності	 на	 частку	 в	 спільному	 майні	 подруж-
жя	 в	 разі	 смерті	 одного	 з	 подружжя;	 5)	 видають	 свідоцтва	 про	 придбання	
майна	 з	 прилюдних	 торгів	 (аукціонів);	 6)	 інші	 дії,	 передбачені	 Законом	
України	 «Про	 нотаріат».

Нотаріуси	 вчиняють	 певні	 юридичні	 дії	 щодо	 незаперечних	 прав.	
У	 разі	 виникнення	 спору	 про	 цивільне	 право	 нотаріус	 зобов’язаний	
зупинити	 вчинення	 нотаріальної	 дії	 до	 розв’язання	 спірного	 питання	
судом.

 7. У чому полягає завдання юрисконсультів?
Учитель	 пояснює,	 що	 до	 завдань	 юрисконсульта	 належать	 усі	 дії,	 що	

пов’язані	 із	 застосуванням	 закону	 в	 господарській	 діяльності	 підприєм-
ства.	 Саме	 його	 зазвичай	 залучають	 до	 складання	 тексту	 договорів,	 які	
укладаються	 його	 роботодавцем,	 він	 бере	 участь	 у	 вирішенні	 юридичних	
суперечок	 із	 партнерами	 та	 конкурентами,	 надає	 керівництву	 підприєм-
ства	 консультації	 з	 правових	 питань	 тощо.	 Конкретні	 ж	 обов’язки	 юрис-
консульта	 багато	 в	 чому	 залежать	 від	 характеру	 діяльності	 підприємства,	
на	 якому	 він	 працює.

 8. Яку роль у суспільстві відіграють правозахисники?
Індивідуальна	 робота	 з	 підручником	 за	 технологією	 критичного	 чи-

тання.	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 8.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Представлення	 та	 обговорення	 результатів	 роботи	 груп	 за	 завданнями	

1—3	 (§	25—26).
Виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	25—26.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів,	 робить	 узагальнення	 за	 темою:	 юридич-

на	 професія	 пов’язана	 з	 копіткою	 працею,	 потребує	 глибоких	 знань	 зако-
нів	 та	 вміння	 їх	 тлумачити	 і	 застосовувати,	 а	 часто	 й	 особистої	 сміливос-
ті.	 Це	 має	 пам’ятати	 кожен,	 хто	 вирішив	 обрати	 для	 себе	 цю	 почесну	 та	
відповідальну	 спеціальність.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	25—26,	 с.	 156—168)	 та	 викона-

ти	 вправи	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Урок 31. Нова українська поліція
Мета: розглянути повноваження патрульних поліцейських, дільничних офіцерів по

ліції та вимоги, які висуваються до осіб, що здійснюють правоохоронну діяль
ність; формувати правову культуру учнів через усвідомлення ролі фахівців, які 
забезпечують дотримання правових норм та захист прав і  свобод людини.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати, хто такі дільничні офіцери по
ліції; називати основні вимоги до осіб, які мають намір працювати в  поліції.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Перевірка	 виконання	 вправ	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	

§	25—26.
Обговорення	 в	 загальному	 колі за	 результатами	 виконання вправи	 5	

із	рубрики	«Запитання	та	завдання»	до	§	25—26.	Методика проведення	—	
див.	 уроки	 2—3.

Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	27).
Підбиваючи	 підсумки	 бесіди,	 учитель	 зазначає,	 що	 правоохоронні	 ор-

гани	 є	 важливою	 складовою	 державного	 механізму,	 на	 які	 покладається	
захист	 життя	 і	 здоров’я,	 прав	 і	 свобод	 громадян,	 інтересів	 держави	 і	 сус-
пільства.

 III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 1. Як працює нова українська поліція?

Робота	 в	 парах	 за	 завданням	 1	 (§	27).
 2. Якими повноваженнями наділені дільничні офіцери поліції?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправ	 1	 і	 2	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	27.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 оцінює	 роботу	 учнів,	 робить	 узагальнення	 за	 темою:	 право-

охоронні	органи	посідають	важливе	місце	в	державі.	Вони	забезпечують	до-
тримання	 правових	 норм,	 що	 існують	 у	 суспільстві,	 захист	 прав	 і	 свобод	
людини;	 національна	 поліція	 —	 доволі	 молодий	 правоохоронний	 орган.	
Він	 був	 створений	 у	 2015	 р.	 на	 зміну	 старій	 міліції.	 Проте	 відмінність	 по-
лягає	 не	 лише	 в	 назві	 органу,	 але	 й	 у	 філософії	 його	 функціонування.	 Зо-
крема,	 Закон	 України	 «Про	 Національну	 поліцію»	 визначає	 основним	 її	
завданням	 надання	 сервісних послуг.	 Отже,	 підкреслюється	 сервісний	 ха-
рактер	 діяльності	 поліції	 на	 противагу	 репресивному	 характеру,	 який	 був	
властивий	 правоохоронним	 органам	 за	 радянських	 часів.

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	27,	с.	168—171)	та	виконати	впра-

ву	 3	 з	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.
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Уроки 32—33. Практичне заняття. Ігровий суд
Мета: ознайомити школярів із процедурою розгляду цивільної і  кримінальної 

справи; удосконалити вміння учнів працювати з  різними джерелами інформа
ції, співпрацювати в  парі й  групі; сприяти формуванню позитивної правосві
домості дев’ятикласників.

Очікувані результати: учні зможуть: називати професії, пов’язані з  юриспруден
цією; називати основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юри
дичним фахом; описувати процедуру розгляду цивільної (кримінальної) спра
ви в  суді; розв’язувати правові ситуації з  використанням знань про професію 
юриста; оцінювати життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник, пам’ятка «Сьогодні на уроці…» для проведення вправи 

«Мікрофон».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Презентація	результатів	проведення	міні-дослідження	(вправа	3	з	рубри-

ки	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	27).
Бесіда	 за	 запитанням	 із	 рубрики	 підручника	 «Пригадайте!»	 (§	28).
Підбиваючи	 підсумки	 бесіди,	 учитель	 робить	 узагальнення,	 що	 одні-

єю	 з	 гілок	 влади	 в	 демократичній	 державі	 є	 судова	 влада.	 Головним	 її	 за-
вданням	 є	 відправлення	 правосуддя,	 тобто	 застосування	 державним	 орга-
ном	 —	 судом	 —	 норм	 права	 до	 конкретних	 подій,	 випадків,	 розв’язання	
суперечок,	 які	 при	 цьому	 виникають.	 Судова	 влада	 має	 забезпечувати	 за-
хист	 прав	 і	 свобод	 громадян,	 суспільного	 ладу,	 інтересів	 держави,	 підпри-
ємств,	 організацій	 та	 установ.

 III. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Яким є загальний порядок розгляду справ у суді?

Учитель	 зазначає,	 що	 процес	 розгляду	 справ	 у	 суді	 чітко	 регламенто-
вано.	 Кожен	 з	 учасників	 процесу	 має	 права	 та	 обов’язки,	 які	 дозволяють	
забезпечити	 чесніть,	 неупередженість	 та	 змагальність	 при	 розгляді	 спра-
ви	 в	 суді.	 Галузі	 права,	 що	 регулюють	 судовий	 розгляд,	 називаються	 про-
цесуальними.	 При	 цьому	 для	 різних	 ситуацій	 застосовуються	 різні	 про-
цедури.	 Так,	 розгляд	 справ	 про	 злочини	 регламентується	 Кримінальним	
процесуальним	 кодексом.	 Судовий	 розгляд	 цивільно-правових	 спорів	 вре-
гульовано	Цивільним	процесуальним	кодексом.	Порядок	проведення	судо-
вих	 процесів	 між	 суб’єктами	 господарської	 діяльності	 регулюється	 Госпо-
дарським	процесуальним	кодексом.	Кодекс	адміністративного	судочинства	
регулює	 порядок	 судового	 розгляду	 справ,	 у	 яких	 однією	 зі	 сторін	 висту-
пає	 держава.
 2. Як розглядаються в суді цивільні справи?

Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	
в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.
 3. Як написати позовну заяву?

Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 1	 (§	28).

www.e-ranok.com.ua



40

 4. Як розглядаються в суді кримінальні справи?
Робота	 з	 підручником	 за	 методом	 «Читання	 в	 парах	 —	 узагальнення	

в	 парах».	 Методика проведення	 —	 див.	 урок	 14.

 IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Виконання	 вправи	 2	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 §	28.
Робота	 в	 групах	 за	 завданням	 2	 §	28.

 V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Бесіда	 методом	 уявного	 мікрофона	 «Сьогодні	 на	 уроці…»:	 я	 навчився	

(лася)	 …;	 мені	 сподобалося	 …;	 я	 дізнався	 (лася)	 …	 .

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	28,	 с.	 171—182)	 та	 виконати	

вправи	 із	 рубрики	 «Запитання	 та	 завдання»	 до	 нього.	 2.	 Повторити	 опра-
цьований	 матеріал	 V	 розділу	 підручника	 (§	25—27),	 підготуватися	 до	
повторювально-узагальнювального	 уроку.

Урок 34. Повторювально-узагальнювальний урок за розділом  V 
«Якщо право  — це професія»

Мета: систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчен
ня V  розділу курсу, оцінити рівень навчальних досягнень учнів шляхом про
ведення контрольної роботи.

Очікувані результати: учні зможуть: систематизувати та узагальнити знання, 
уміння та навички, отримані впродовж вивчення розділу «Якщо право  — це 
професія»; оцінити рівень власних навчальних досягнень за підсумками опа
нування останнього розділу курсу; визначити ті питання, що були недостат
ньо ними опрацьовані.

Тип уроку: узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь і  навичок.
Обладнання: підручник, тексти контрольних робіт.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учитель	 акцентує	 увагу	 учнів	 на	 ключових	 питаннях	 вивченої	 теми,	

орієнтуючись	 на	 матеріал	 підручника	 («Висновки	 до	 розділу	 V»,	 с.	 182).

 III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Учні	 виконують	 завдання	 для	 систематизації	 та	 контролю	 знань	

(с.	 182—183).

 IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
Учитель	 звертає	 увагу	 учнів	 на	 необхідність	 додаткового	 опрацюван-

ня	 тих	 положень	 теми,	 які	 під	 час	 виконання	 контрольної	 роботи	 вияви-
лися	 для	 них	 найскладнішими.

 V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити	 опрацьований	 протягом	 року	 матеріал	 підручника.
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Інтернет-
підтримка

ОСНОВИ 
ПРАВОЗНАВСТВА
Міні-конспекти уроків до підручника
О. Є. Святокум, І. О. Святокума

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА �
Святокум О. Є., Святокум І. О.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Навчальний матеріал структурований на користь діяльнісного 

компонента.
• Система завдань передбачає як індивідуальну, так і групову 

навчальну діяльність.
• Схеми й таблиці полегшать сприйняття навчального матеріалу.
• Методичний апарат передбачає цілеспрямовану роботу 

з навчання школярів роботи з Інтернетом та іншими 
сучасними інформаційними ресурсами.

• Запитання і завдання наприкінці параграфів диференційовані 
за рівнями складності та мають переважно практичний 
характер.

• Підручник містить розробки всіх програмових практичних 
занять.
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Кожний параграф розпочинають рубрики 
«Пригадайте» і «Поміркуйте»

Наведено визначення правових понять, термінів і категорій для 
кращого розуміння та пояснення правових явищ, процесів, подій 
державно-правової дійсності

Таблиці й схеми доповнюють, 
конкретизують та ілюструють 
основний текст подій тощо

Зорієнтуватися в напрямках 
і обсягах нового матеріалу 
допоможе «План теми»

Завдання для систематизації та узагальнення 
знань за кожним розділом спрямовані на перевірку 
й аналіз вивченого матеріалуПеред текстом параграфа 

вміщено основні поняття, 
визначені програмою курсу



 
 

   

Правознавство 
(практичний курс). 9 клас: 

Розробки уроків. 
(Майстер-клас) 
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Навчальні програми і 

методичні рекомендації 
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навчально-виховного 
процесу в 2016/2017 н.р. 
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