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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої освіти

Українська

Характеристика навчальної
дисципліни
денна /
вечірня форма
навчання
2022-2023

заочна
форма
навчання
2022-2023

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Кількість кредитів – 4

Спеціальність
081 Право

Модулів – 1
Змістових модулів – 4
Загальна кількість годин – 120

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
здобувача – 4

Інформація про викладача

Вид дисципліни
Обов’язкова (цикл
професійної
(спеціальної) підготовки)
Рік підготовки:
2

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Семестр
3,4

3,4
Лекції

6
16
Практичні, семінарські
10
24
Лабораторні
Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий) рівень

Самостійна робота
80
104
Індивідуальні завдання:
0 год.
Вид контролю:
іспит
іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання правових дисциплін» є
формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»
предметних компетентностей, системи знань, вмінь та навичок в сфері вивчення теоретичних та методичних
особливостей викладання правових дисциплін; закономірностей і принципів навчання, його цілей; наукових
основ змісту освіти, методів, форм, засобів навчання; умов та перспектив розвитку системи освіти в Україні.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання правових дисциплін» є:
1.
Сформувати практичні знання, уміня і навички щодо здійснення навчально-виховного процес
у закладі освіти з орієнтуванням на конкретні завдання для формування правового світогляду і культури
особистості.
2.
Проаналізувати прийоми керування самостійною навчальною і науково-дослідною роботою
студентів та спонукати до правової самоосвіти і самовиховання молоді.
3.
Розглянути прийоми самоаналізу власної професійної діяльності для подальшого
саморозвитку і підвищення кваліфікації; виконання методичної і науково-пошукову роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-наукової програми формуються
програмні компетентності:
ІК. Здатність розв’язувати комплексні наукові проблеми у галузі права, формувати концептуальні та
методологічні знання у сфері юридичної науки, впроваджувати і примножувати загальнолюдські правові
цінності, навчати правовим доктринам та принципам, на яких базується право, його тлумачення та
особливості застосування.
ЗК 1. Здатність до оригінального, незалежного, самостійного та критичного мислення.
ЗК 5. Здатність використовувати академічну українську та іноземну мови у дослідницькій та
педагогічній викладацькій діяльності.
ЗК 6. Здатність до викладання у закладах вищої освіти із застосуванням студентоцентрованих
методик навчання.
ЗК 7. Здатність дотримуватись академічної етики та академічної доброчесності.
ФК 2. Здатність визначати здобутки різних типів юридичних наукових шкіл та правових доктрин.
ФК 7. Здатність розуміти та впроваджувати у дослідницьку та педагогічну діяльність принцип
заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності.
ФК 10. Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої позиції щодо правової
проблеми, її відстоювання та захисту.

3. Передумови вивчення дисципліни
Філософські фундації та етичні орієнтири конструювання наукових проектів, Проблеми правового
регулювання приватних та публічних відносин.

4. Результати навчання за дисципліною
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких
програмових результатів навчання:
ПРН 1. Знати та розуміти основні юридичні школи, провідні класичні і сучасні доктрини, тенденції
подальшого розвитку юридичної науки.
ПРН 4. Знати специфіку та методи професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.
ПРН 9. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та результати
власних досліджень.
ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень
українською та іноземною мовами.
ПРН 11. Здійснювати вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних
знань, з колегами, здобувачами, науковою спільнотою, суспільством в цілому.
ПРН 12. Визначати свої права і обов’язки як громадянина України, члена громадянського суспільства
та наукового співтовариства.
ПРН 13. Діяти в академічному середовищі, дотримуючись принципів професійної етики та
академічної доброчесності.
ПРН 14. Демонструвати здатність до ефективної самоорганізації у дослідницькій та викладацькій
діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні основи методики викладання правових дисциплін.
Тема 1. Теорія і методика викладання правових дисциплін: сутність, функції, зв'язок з іншими
дисциплінами
Стан вищої юридичної освіти в Україні. Сутність основних категорій, завдання, функції методики
викладання правових дисциплін, зв'язок з іншими курсами. Історія становлення методики викладання
правових дисциплін в Україні і світі.
Тема 2. Дидактичні аспекти викладання правових дисциплін
Принципи викладання правових дисциплін. Підходи до організації викладання правових дисциплін.
Технології навчання студентів юридичних факультетів.
Тема 3. Структура змісту правових дисциплін
Поняття стандарту вищої юридичної освіти. Освітньо-професійна програма вузівської підготовки
юристів. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Нормативна частина змісту вищої юридичної освіти.
Структурно-логічна схема вузівської підготовки юристів. Поняття навчального плану. Індивідуальний
навчальний план.
Тема 4. Безперервність як основний принцип викладання правових дисциплін
Сутність принципу безперервності у сфері правової освіти. Модель і вимоги до викладання правових
дисциплін за принципом безперервності навчання. Технології і методи функціонування інтелектуальних
систем безперервного навчання. Методи адаптивних гіпермедіа-систем. Методи інтелектуальних систем
навчання. Методи інтелектуального колективного навчання Моделі інтелектуальних систем безперервного
навчання. Моделі і механізми адаптації. Моделювання взаємодії учасників навчального процесу.
Модуль 2. Практико-методичні аспекти викладання правових дисциплін.
Тема 5. Форми навчальних занять правових дисциплін
Поняття лекції, дидактичні вимоги, структура лекції, підготовка лекції. Семінар як форма
навчального процесу у вищій школі. Типи, форми семінарів, планування семінарів. Методичні поради
студентам до семінарів. Підготовка викладача до семінару. Підготовка студентів до семінару. Методика
проведення семінару. Особливості семінарів з юридичних дисциплін на різних курсах. Організація
самостійної роботи студентів. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Особливості
самостійної роботи студентів на різних курсах. Особливості самостійної роботи студентів з різних
юридичних дисциплін. Місце і роль практики у навчальному процесі. Види і цілі практики. Зміст практики.
Виробнича практика. Переддипломна практика. Новітні форми практики. База практики. Керівництво
практикою. Робота студента в період практики. Документи звітності про підсумки практики. Захист
практики.
Тема 6. Методи, прийоми і засоби навчання студентів-правників
Методи навчання студентів-правників, підходи до класифікації. Прийоми і засоби навчання
правничих дисциплін. Способи роботи з інформаційними джерелами. Аналітичні методи обробки
інформації.
Тема 7. Інновації у методиці викладання правових дисциплін
Поняття і функції інновацій в методиці викладання правових дисциплін. Дистанційне навчання:
переваги і недоліки. ІР-технології у підготовці студентів-правників. Зарубіжний досвід викладання правових
дисциплін.
Тема 8. Особливості контролю в методиці викладання правових дисциплін
Методи і форми контролю знань студентів. Види контролю знань студентів (поточна перевірка,
заліково-екзаменаційна сесія, державні екзамени). Принципи контролю і оцінки знань. Критерії і норми
оцінки знань. Методика проведення контрольних робіт і колоквіумів. Методика проведення заліків та
екзаменів. Методика проведення державних екзаменів.
Тема 9. Методика викладання окремих тем правових дисциплін
Особливості викладання фундаментальних правових дисциплін. Викладання практично
зорієнтованих навчальних курсів. Спецкурси і спецсемінари на юридичному факультеті. Консультування:
види, форми, способи.
Тема 10. Викладач правових дисциплін: специфіка професійної діяльності, групи вимог до
особистості і професійної компетентності
Структура підготовки викладачів для ЗВО. Групи компетенцій викладача ЗВО. Специфіка
професійної діяльності викладача правових дисциплін. Моніторинг якості викладання правових дисциплін.
Проблеми додержання академічної доброчесності в освітньому процесі у юридичних ЗВО.

6. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових
модулів і тем
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Модуль 1. Теоретичні основи методики викладання правових дисциплін.
12
2
2
8
12
2

Тема 1. Теорія і
методика
викладання
правових
дисциплін:
сутність, функції,
зв'язок з іншими
дисциплінами
Тема 2.
Дидактичні
аспекти
викладання
правових
дисциплін
Тема 3. Структура
змісту правових
дисциплін
Тема 4.
Безперервність як
основний принцип
викладання
правових
дисциплін
Разом за змістовим
модулем 1

2

13

10

12

2

2

8

12

12

2

2

8

12

2

10

12

2

2

8

12

2

10

48

8

8

32

48

4

40

4

10

Модуль 2. Практико-методичні аспекти викладання правових дисциплін.
12
2
2
8
12
2

Тема 5. Форми
навчальних занять
правових
дисциплін
Тема 6. Методи,
прийоми і засоби
навчання
студентівправників
Тема 7. Інновації у
методиці
викладання
правових
дисциплін
Тема
8.
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в
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дисциплін
Тема 9. Методика
викладання
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Тема 10. Викладач
правових
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2
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10

12

2

2

8

12

12

2

2

8

12

12

12

4

8

12

12

12

4

8

12

2

2

10

10

дисциплін:
специфіка
професійної
діяльності, групи
вимог до
особистості і
професійної
компетентності
Разом за змістовим
модулем 2

72

8

16

48

72

2

6

64

7. Самостійна робота
Складіть конспект лекційного заняття (навчальна дисципліна і тема за власним вибором).
Складіть план-конспект семінарського заняття (навчальна дисципліна і тема за власним вибором).

8. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Разом

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті

Модуль2

Кількість
одиниць

Вид діяльності здобувача

Максимальна
кількість балів за
одиницю

Модуль 1

36

4

3

8

3

16

1

8

1

8

8
60

1
6

4
24

1
10

4
36

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики
модуля.
Максимальна кількість балів: 8 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Іспит
Форма проведення: усна.
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної
дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Загальні основи побудови системи вищої освіти в Україні
Напрямки вдосконалення вищої освіти.
Структура системи вищої освіти в Україні
Управління вищою освітою
Наукові основи управління вищим навчальним закладом
Принципи управління вищим навчальним закладом
Структура управління вищим навчальним закладом
Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах
Студентське самоврядування
Куратор академічної групи
Зміст методичної роботи у вищому навчальному закладі
Сутність і структура процесу навчання
Структура діяльності суб'єктів навчального процесу
Зміст освіти у вищій школі
Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти
Навчальний план, навчальна програма у вищій школі
Вимоги до підручника вищої школи
Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі
Лекції, методика їх проведення
Лекції, методика їх підготовки
види лекцій
Семінарське заняття, методика його проведення
Семінарське заняття, методика його підготовки
Види семінарських занять
Практичне заняття, методика його проведення
Практичне заняття, методика його підготовки
Види практичних занять
Лабораторне заняття, методика його проведення
Лабораторне заняття, методика його підготовки
Факультативи, спецкурси як форми організації навчання
Самостійна робота студентів
Індивідуальна робота студентів
Науково-дослідна робота студентів
Види науково-дослідної роботи студентів
Керівництво науково-дослідною роботою студентів
Навчальна і виробнича практика студентів
Керівництво проходженням практики
Диференційоване навчання у вищій школі
Способи диференціації навчання
Проблемне навчання у вищій школі
Етапи проблемного навчання
Методи проблемного навчання
Ігрові технології навчання
Види методів ігрового навчання
Підготовка і проведення ділової гри
Інформаційні технології навчання
Кредитно-модульна система організації навчального процесу
Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі
Компоненти і функції контролю
види контролю
Методи і форми контролю успішності студентів
Проблеми додержання академічної доброчесності в освітньому процесі у юридичних ЗВО.

Шкала відповідності оцінок
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS
Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

A

90 – 100 балів

B

82 – 89 балів

C

74 – 81 балів

D

69 – 73 балів

E

60 – 68 балів

FX

35 – 59 балів

F

1 – 34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень балів знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

9. Методичне забезпечення
Програма курсу «Методика викладання правових дисциплін»
Силабус курсу «Методика викладання правових дисциплін»
Інформаційні матеріали з курсу на платформі Moodle
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