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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ І  

НАВИЧОК З ПРАВОЗНАВСТВА В УЧНІВ 9 КЛАСІВ  

 

Традиційні форми та методи, які переважають у масовій практиці навчання правознавства й спрямовані на 

засвоєння теоретичних знань, не можуть забезпечити набуття учнями досвіду відповідної предметної діяльно-

сті. Це вимагає таких форм і методів, які дозволяють застосувати теоретичні знання, розвивати у школярів 

загальнонавчальні та предметні уміння і навички, ціннісні орієнтації, правову предметну компетентність. Ме-

тою статті є обґрунтування методики формування в учнів 9 класів предметних умінь і навичок використання 

джерел правової інформації, зокрема підручника і нормативно-правових актів (витягів з них), для проведення 

юридичного аналізу ситуацій та виконання вправ. Основним методом дослідження є педагогічний експеримент, 

який проводився у два етапи: формувальний (2015-2016 н. р.) та констатувальний (2016-2017 н. р.) на базі зага-

льноосвітніх навчальних закладів м. Крипивницького. До нього було залучено 205 учнів 9 класів, поділених на конт-

рольні та експериментальні. Основною формою навчання в межах експериментальної методики є практичні 

заняття з вивчення нового матеріалу та повторювально-узагальнюючого типу. Основні методи навчання: робо-

та з джерелами правової інформації (підручником та нормативно-правовими актами (витягами з них); кейс-

метод; усні, письмові, графічні, імітаційні вправи. Співставлення результатів тестування, проведеного на поча-

тку і в кінці експерименту дозволило статистично підтвердити ефективність авторської методики формуван-

ня в учнів практичних умінь і навичок використання джерел правової інформації. 

Ключові слова: предметні уміння і навички, правознавство, учні 9 класів, методика навчання, джерела 

правової інформації, кейс-метод, вправи.  

 

Вступ 

Успішними на ринку праці сьогодні можуть бути 

ті фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, пра-

цювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі. Відповідна підготовка передбачає не 

лише набуття знань, але й формування вмінь і нави-

чок їх використувати. Саме знання та вміння, взаємо-

пов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують 

його життєві компетентності, необхідні для успішної 

самореалізації у житті, навчанні, праці. Ці положення 

– концептуальні засади реформування вітчизняної 

середньої загальноосвітньої школи [7].  

Умовою ефективності цього процесу є впрова-

дження в освітню практику особистісно зорієнтовано-

го, діяльнісного та компетентнісного підходів. Саме з 

їх позицій у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти (далі – Державний стан-

дарт) визначено мету і завдання суспільствознавчого 

компонента освітньої галузі «Суспільствознавство», 

одна із змістових ліній якого – «людина у правовій 

сфері». Завданнями суспільствознавчої освіти є: фор-

мування в учнів цілісної системи вмінь і навичок 

дослідження суспільних проблем, пропонування спо-

собів їх розв’язання, проведення аналізу й оцінювання 

суспільних явищ, процесів і тенденцій у державі та 

світі; здійснення самостійного пошуку у різних видах 

джерел інформації про життя суспільства і людини в 

ньому; формування активної громадянської позиції, 

загальнолюдських моральних якостей, правової та 

економічної культури, мотивації до соціальної актив-

ності [2]. 

Перелічені завдання знайшли своє відображення 

у чинній, починаючи з 2017-2018 навчального року, 
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програмі курсу «Основи правознавства» для 9 класу, 

яка спрямовує навчання на отримання знань, навичок, 

ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині 

для ефективного соціального функціонування, реалі-

зації її життєвих цілей і завдань, забезпечення умов 

для формування елементів правової культури, право-

вих орієнтирів та правомірної поведінки учнів [10]. У 

програмі «Правознавство. Практичний курс», яка 

діяла до останнього часу, також акцентовано на необ-

хідності посилення практичної спрямованості навчан-

ня. До її завдань віднесено й вироблення в учнів таких 

умінь: використовувати правові знання для реалізації 

і захисту своїх прав; робити вибір моделі поведінки у 

повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на 

норми права; опрацьовувати окремі положення нор-

мативно-правових актів тощо [12].  

Очевидно, що традиційні форми та методи нав-

чання, які переважно спрямовуються на засвоєння 

учнями теоретичних знань, не можуть забезпечити 

виконання перелічених завдань. Це вимагає таких 

форм і методів, під час організації яких створюються 

методично-дидактичні умови, які дозволяють засто-

сувати теоретичні знання, перевести їх у довготрива-

лу пам’ять, розвивати у школярів загальнонавчальні 

та предметні уміння й навички, ціннісні орієнтації.  

Незважаючи на відсутність єдиної позиції щодо 

конкретних завдань та обсягу практичної підготовки з 

правознавства, на актуальність посилення роботи з 

формування практичних умінь вказують всі дослідни-

ки цієї проблематики. Так, В. Вукович акцентував, що 

у навчання правознавства необхідно впроваджувати 

компетентнісно зорієнтовані практикуми тому, що 

саме під час таких занять учні / студенти можуть роз-

ширити свій досвід відповідної предметної діяльності 

за допомогою проведення аналізу різних юридичних 

фактів, виконання практичних завдань, складання 

процесуальних документів, вирішення юридичних 

ситуацій [14, с. 140-141].  

Е. Фурьє за колегами зазначили, що потреби су-

часного світу й особистості, яка має адаптуватися до 

його умов та успішно самореалізовуватися, вимага-

ють трансформації процесу навчання, його переорієн-

тації від набуття учнями знань як сукупності частково 

асимільованих ними фактів, до конкретної практичної 

роботи, специфічної для певної галузі знань та сфери 

діяльності, формування відповідних корисних нави-

чок. Адекватними такому навчанню, на їх думку, є 

методи, які забезпечують співпрацю учнів, зокрема, 

це – навчальні ігри, під час проведення яких учні 

виконують певні ролі, що сприяє формуванню у них 

навичок практичної діяльності у правовому контексті, 

їх цілеспрямованому зануренню у відповідне профе-

сійне середовище [4].  

І. Абрахамс і Р. Міллар вказали, що підсилення 

практичної роботи й включення учнів в активну дія-

льність є умовами стимулювання пізнавального інте-

ресу й підвищення результативності навчання зага-

лом. Вони вважають, що учням слід пропонувати такі 

завдання, виконання яких передбачає не лише сприй-

мання, запам’ятовування, спостереження, але й здійс-

нення практичних дій. У свою чергу, практичне нав-

чання буде ефективним, якщо вчитель чітко визначив 

його цілі та довів їх до відома учнів, а також спеціа-

льно розробив завдання, які сприяють розвитку вмінь 

учнів свідомо обирати способи дій для їх вирішення, 

розуміти наслідки [8]. Способи вдосконалення прак-

тичних умінь і навичок тих, хто вивчає право, дослі-

джували І. Драганов [3] та ін.  

А. Камп обґрунтував доцільність упровадження в 

навчання права методу кейсів (case-study, the case 

method), зокрема аналізу таких ситуацій (справ, судо-

вих або адміністративних прецедентів), що вже мають 

юридичне вирішення компетентними органами. На 

його думку, такий підхід дозволяє краще усвідомити 

правила й моделі залагодження спорів у правовому 

контексті, а також обговорити можливості подальшо-

го застосування відповідних знань [6, с. 61].   

Результат наукових пошуків І. Абрахамс і                     

М. Рейсс – встановлення залежності між типом за-

вдань та ефективністю навчання. Вони довели, що 

рівень досягнення навчальних цілей підвищується, 

якщо використовувати структуровані завдання типу 

«рецепт», пам’ятки, що цілеспрямовують навчальну 

діяльність, програмують її на послідовне виконання 

чітко сформульованих завдань [1]. 

Окремі практичні методи навчання, використан-

ня яких сприяє розвитку в учнів умінь і навичок з 

правознавства, були предметом наукових досліджень 

вітчизняних вчених. Н. Жидкова розробила методику 

формування в учнів 9-10 класів таких предметних 

умінь з правознавства: працювати з нормативно-

правовою базою; пояснювати значення юридичних 

термінів і називати їх ознаки; застосовувати теоре-

тичні знання для розв’язання життєвих ситуацій; 

складати та аналізувати правові документи [5]. 

С. Нетьосов обґрунтував методичну систему нав-

чання учнів 9 класів основ правознавства з викорис-

танням ІКТ, складовими якої є: робота з правовими 

дефініціями, нормативно-правовою базою та поло-

женнями юридичної науки, юридичні задачі, правові 

життєві ситуації, що розв’язуються з використанням 

ІКТ, система електронних тестових завдань, інтерак-

тивні методи навчання [9]. 

Науковий доробок О. Пишко – компетентнісно 

зорієнтована методика навчання правознавства учнів 

9 класів, а саме: застосування інтерактивних методів 

та організація роботи учнів з аналізу і розв’язання 

правових ситуацій [11].  

Висновки і результати наукових пошуків перелі-

чених та інших дослідників зазначеної проблематики 

заклали теоретико-методичне підґрунтя нашої праці. 

Проте, формування в учнів 9 класів предметних умінь 

і навичок використання джерел правової інформації 

для проведення юридичного аналізу ситуацій та ви-

конання вправ досі не було предметом окремого дос-

лідження.  
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Мета статті – обґрунтувати методику формуван-

ня в учнів 9 класів предметних умінь і навичок вико-

ристання джерел правової інформації, зокрема підру-

чника і нормативно-правових актів (витягів з них), 

для проведення юридичного аналізу ситуацій та ви-

конання вправ.  

Завдання: 

1) визначити методичні умови, форми навчання, 

методи і прийоми розвитку в учнів 9 класів предмет-

них умінь і навичок використання джерел правової 

інформації для проведення юридичного аналізу ситу-

ацій та виконання вправ; 

2) експериментально перевірити ефективність за-

значеної методичної системи.  

Методи дослідження 

Педагогічний експеримент проводився протягом 

2015-2017 років на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Крипивницького. До нього було залучено 

205 учнів 9 класів, поділених на контрольні та експе-

риментальні. На констатувальному етапі (2015-2016 

навчальний рік) проведено аналіз програми з предме-

та і з’ясовано її методично-дидактичний потенціал 

щодо організації практичного навчання; опитування 

вчителів, метод експертних оцінок; анкетування, тес-

тування учнів; спостереження масової практики нав-

чання правознавства та констатування того, що тра-

диційна методика не є достатньо ефективною для 

формування практичних умінь використовувати дже-

рела правової інформації для розв’язання навчальних 

завдань; розроблено необхідний методичний інстру-

ментарій, апробовано окремі прийоми навчання.  

На початку формувального етапу (2016-2017 нав-

чальний рік) в контрольних та експериментальних 

класах було проведено тестування для виявлення 

показників рівнів сформованості в учнів практичних 

умінь і навичок використання джерел правової інфо-

рмації. Під час експерименту навчання проводилося 

за однаковою програмою, в експериментальних кла-

сах – за авторською методикою, в контрольних – за 

традиційною. Об’єктивність одержаних даних забез-

печено завдяки застосуванню обґрунтованих критері-

їв визначення результатів експериментального нав-

чання; виявленню й порівнянню змін (за допомогою 

методів математичної статистики), що сталися під час 

експерименту в контрольних та експериментальних 

класах тощо. 

На початку педагогічного експерименту, відшто-

вхуючись від сформульованих у Державному станда-

рті вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, 

а також від положень навчальної програму курсу 

правознавства для 9 класу, ми визначили індикатори 

сформованості в учнів предметних умінь і навичок 

використання джерел правової інформації, зокрема 

підручника і нормативно-правових актів, для прове-

дення юридичного аналізу ситуацій та виконання 

вправ. Відповідно, учень / учениця: 

- характеризує нормативно-правовий акт, його 

структуру, пояснює його окремі положення, наводить 

приклади відносин, які ним регулюються;  

- описує за допомогою нормативно-правового ак-

та (витягу з нього) права, свободи, обов’язки, повно-

важення, ознаки тощо; 

- застосовує положення підручника, нормативно-

правого акта для розробки структурно-логічних схем, 

таблиць (у т. ч. порівняльних); 

- застосовує положення підручника, нормативно-

правого акта для розв’язання правової задачі, юриди-

чного аналізу ситуації;  

- може визначити, який документ необхідно 

скласти в певній ситуації, характеризує та розробляє 

його.    

На констатувальному етапі експерименту необхі-

дно було визначити рівні предметних умінь і навичок 

використання джерел правової інформації, які сфор-

мувалися в учнів 9 класів у масовій практиці навчання 

правознавства в результаті «традиційної» методики. З 

цією метою ми провели тестування. Для встановлення 

його результатів на основі визначених вище індикато-

рів були розроблені відповідні критерії оцінювання, а 

саме: 

1) початковий рівень (1-3 бали). Учень / учениця: 

- за допомогою вчителя може дати загальну хара-

ктеристику нормативно-правового акта, пояснити 

його окремі положення, навести приклади відносин, 

які ним регулюються;  

- може відтворити нескладні структурно-логічні 

схеми, таблиці;  

- за допомогою вчителя може використовувати 

адаптовані джерела правової інформації, витяги з 

нормативно-правових актів для вирішення несклад-

них типових юридичних задач; 

- за допомогою вчителя здійснює спроби визна-

чити, який правовий документ необхідно скласти в 

конкретній ситуації, з яких частин він складається;  

2) середній рівень (4-6 балів). Учень / учениця: 

- почасти самостійно може дати загальну харак-

теристику нормативно-правового акта, пояснити його 

окремі положення, навести приклади відносин, які 

ним регулюються;  

- за допомогою вчителя (пам’ятки) може розро-

бити нескладні структурно-логічні схеми, таблиці;  

- почасти самостійно може використовувати ада-

птовані джерела правової інформації, нормативно-

правові акти для вирішення нескладних типових за-

дач, за допомогою вчителя здійснює спроби викорис-

товувати неадаптовані джерела; 

- почасти самостійно може визначити, який пра-

вовий документ необхідно скласти в конкретній ситу-

ації, вказує окремі складові частини та вимоги до його 

складання, за допомогою вчителя здійснює спроби 

скласти його; 

3) достатній рівень (7-9 балів). Учень / учениця: 
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- переважно самостійно розробляє структурно-

логічні схеми, таблиці, іноді потребує допомоги вчи-

теля;  

- самостійно може використовувати адаптовані 

джерела правової інформації, нормативно-правові 

акти для вирішення задач, юридичного аналізу ситуа-

цій, іноді потребує допомоги вчителя; 

- переважно самостійно може визначити, який 

правовий документ слід скласти в конкретній ситуа-

ції, вказує вимоги до його складання, називає його 

частини, розробляє деякі з них, повністю документ 

складає за допомогою вчителя; 

4) високий рівень (10-12 балів). Учень / учениця: 

- самостійно розробляє структурно-логічні схеми, 

таблиці;  

- самостійно використовує адаптовані джерела 

правової інформації, нормативно-правові акти, необ-

хідні для вирішення задач (у т. ч. нетипових), юриди-

чного аналізу ситуацій, здійснює спроби використо-

вувати неадаптовані нормативно-правові акти;  

- самостійно визначає, який правовий документ 

необхідно скласти в конкретній ситуації, характеризує 

його та переважно самостійно розробляє.    

Результати дослідження та їх обговорення 

Тестування, проведене на констатувальному ета-

пі експерименту, дозволило визначити рівні предмет-

них умінь і навичок використання джерел правової 

інформації, сформовані у дев’ятикласників у масовій 

практиці навчання правознавства. Узагальнені ре-

зультати тестування графічно представлені у формі 

діаграми (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рівні предметних умінь і навичок використання джерел правової інформації,  

сформовані в учнів 9 класів у межах традиційної методики  навчання правознавства 

 

Результати тестування засвідчили, що в межах 

«традиційної» методики навчання правознавства бі-

льші за величиною відносні частоти відповідають 

початковому (0,29) й середньому (0,49) рівням сфор-

мованості у дев’ятикласників предметних умінь і 

навичок використання джерел правової інформації. 

Відповідно, зроблено висновок, що масова практика 

навчання правознавства є неефективною щодо фор-

мування в учнів таких умінь і навичок, і запропонова-

но авторську методику формування в учнів 9 класів 

предметних умінь і навичок використання джерел 

правової інформації для проведення юридичного ана-

лізу ситуацій та виконання вправ.  

Перевірка її ефективності дослідним шляхом ста-

ла метою формувального етапу експерименту. На 

його початку класи, які брали участь в експерименті, 

було поділено на контрольні та експериментальні. З 

метою визначення попереднього рівня сформованості 

таких умінь і навичок як в експериментальних, так і в 

контрольних класах було проведене тестування. Його 

результати графічно представлені у формі діаграми 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл учнів 9-х контрольних та експериментальних класів за рівнями сформованості предметних 

умінь і навичок використання джерел правової інформації на початку формувального етапу експерименту  

 

Порівняння результатів дало можливість статис-

тично підтвердити збіг рівнів сформованості предме-

тних умінь і навичок використання джерел правової 

інформації в контрольних та експериментальних кла-

сах на початку формувального етапу експерименту.  

Наступним кроком стало упровадження в експе-

риментальних класах авторської методики. Було ви-

значено умови її реалізації: 1) систематична робота 

учнів з джерелами правової інформації, передусім з 

підручником та нормативно-правовими актами (витя-

гами з них); 2) систематична діяльність учнів з 

розв’язання правових задач, надання юридичного ана-

лізу ситуацій, виконання вправ.             

В експериментальних класах було передбачено 

практикуми з виконанням нескладних завдань на 

підтвердження теоретичних положень за такими те-

мами: 1) «Соціальні норми в житті людей»; 2) «Об-

ставини, що виключають шкідливість (суспільну не-

безпеку) діяння»; 3) «Звернення громадян»; 4) «Влас-

ність неповнолітніх»; 5) «Захист прав споживачів»; 6) 

«Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-

ківського піклування»; 7) «Працевлаштування непов-

нолітніх»; 8) «Особливості адміністративної і кримі-

нальної відповідальності неповнолітніх»; 9) «Ігровий 

суд. Зустріч з юристами». Переважно вони спрямову-

валися на сприйняття, осмислення й розуміння, уза-

гальнення й застосування нового для учнів навчаль-

ного матеріалу. Заняття «Соціальні норми в житті 

людей» було підсумково-узагальнюючим, оскільки 

проводилося в кінці Розділу І і передбачало узагаль-

нення, систематизацію та закріплення знань і форму-

вання на їх основі умінь, як і прикінцеве практичне 

заняття – «Ігровий суд. Зустріч з юристами».  

Під час консультацій для вчителів, які працювали 

в експериментальних класах, їх було ознайомлено з 

основами відповідної методики, зокрема, повідомлено 

про вимоги, яким має відповідати практико зорієнто-

ване навчання. Формуючи їх, ми відштовхувались від 

положень Державного стандарту з освітньої галузі 

«Суспільствознавство» [2], навчальних програм з 

правознавства [10; 12] та враховували загальні вимоги 

до уроку правознавства, обґрунтовані нами у праці 

[13, с. 550]. У результаті було сформульовано вимоги, 

які вчитель повинен виконувати під час організації і 

проведення практичних занять та застосування прак-

тичних методів навчання: враховувати закономірності 

та принципи процесу навчання; визначати тему занят-

тя відповідно до навчальної програми; формулювати 

мету і завдання уроку (очікувані результати) чітко, 

аби легко їх діагностувати; визначати зміст практику-

му згідно з вимогами Державного стандарту до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів, навчальної про-

грами з предмету, завданнями уроку, враховуючи 

рівень підготовленості учнів; пов’язувати зміст нав-

чання з процесами і явищами в оточенні учнів і в 

суспільстві загалом; підбирати такі завдання, які мо-

жуть забезпечити формування предметних умінь; 

встановлювати внутрішньо-предметні та міжпредмет-

ні зв’язки для систематизації знань та умінь учнів; 

організовувати самостійну творчу діяльність учнів, 

активну участь кожного з них у виконанні завдань; 

систематично проводити контроль навчальних досяг-

нень школярів, стимулювати, мотивувати й заохочу-

вати їх, забезпечувати оперативний зворотний 

зв’язок.  

Кожний вчитель адаптував методичні матеріали, 

запропоновані йому в межах експерименту, до умов 
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класу, школи. Проведення практичних занять з ви-

вчення нового матеріалу передбачало послідовну 

реалізацію таких етапів: 1) повідомлення теми і мети 

(очікуваних результатів) уроку; позитивна мотивація 

навчальної діяльності учнів, актуалізація опорних 

знань; 2) вивчення нового матеріалу за різними дже-

релами правової інформації (підручник, нормативно-

правовий акт (витяги з нього)); 3) обговорення мож-

ливостей застосування нового матеріалу, наприклад: 

усвідомлення, розуміння й осмислення учнем обста-

вин, що виключають шкідливість діяння, дозволяє з 

цих позицій проаналізувати й дати оцінку конкретних 

ситуацій; усвідомлення учнем сутності та призначен-

ня звернень громадян дозволяє сформувати у нього 

модель поведінки щодо звернення у певній ситуації 

до певного органу з документом відповідного виду – 

заява, скарга (на цьому етапі можна продовжити фор-

мування мотивів навчальної праці); 4) постановка 

проблеми, формулювання вчителем завдань, ситуацій, 

які потребують юридичного аналізу; 5) виконання 

відповідних завдань учнями індивідуально або у па-

рах чи групах шляхом встановлення конкретної нор-

ми права, що регулює відносини у даній ситуації, або 

пошук іншого необхідного матеріалу; 6) усний чи 

письмовий виклад (презентація) результатів та їх 

обговорення у широкому колі; 7) узагальнення, сис-

тематизація, рефлексія (переосмислення учнем нових 

знань у теоретичному, практичному, ціннісному аспе-

ктах, «вкладання» їх в систему знань учня з правоз-

навства); 8) оцінювання навчальної діяльності учнів. 

Структура практичного заняття повторювально-

узагальнюючого типу не містить компонента «вивчен-

ня нового матеріалу». На такому занятті основний 

акцент учителі робили на актуалізацію опорних знань 

учнів, необхідних для виконання практичних завдань. 

Під час проведення практикумів учителі повідо-

мляли учням завдання, описували умови, зміст явища, 

процесу, ситуації державно-правової дійсності, вказу-

вали на джерела правової інформації, які слід опра-

цювати для вирішення чи аналізу, забезпечували ак-

туалізацію знань і досвіду, набутих ними раніше, 

мотивували навчальну діяльність. Формулюючи пі-

знавальні завдання, вони вказували учням конкретний 

спосіб діяльності за допомогою дієслів: доведіть, 

обґрунтуйте, зробіть аналіз, дайте визначення, юри-

дичну оцінку, порівняйте, вкажіть види, підстави 

тощо.  

Обов’язковим елементом кожного практикуму з 

правознавства була робота учнів з джерелами права та 

складання документів юридичного характеру. Так, на 

занятті на тему «Звернення громадян» учні повинні не 

лише називати (характеризувати) законодавство, яке 

регулює процедуру звернення громадян до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, але й 

навчитися складати такі заяви. Результатом практич-

ного заняття «Захист прав споживачів» мало стати 

формування в учнів вмінь захищати права особи як 

споживача шляхом оформлення запису у книзі скарг і 

пропозицій, звернення зі скаргою до державних орга-

нів, уповноважених забезпечувати цей захист; заняття 

«Працевлаштування неповнолітніх» – вмінь складати 

заяву про прийом на роботу. 

Методичними прийомами роботи учнів з джере-

лами правової інформації (підручниками, юридичними 

словниками, довідниками, енциклопедіями) були: кон-

спектування; складання плану тексту; цитування; ано-

тування; рецензування; ведення словника правових 

понять; порівняння визначень понять, характеристики 

тих самих предметів, явищ у працях різних авторів, 

різних джерелах. 

Особлива увага під час практикумів приділялася 

формуванню в учнів навичок працювати з нормативно-

правовими актами як особливим джерелом правової 

інформації. Вчителі організовували роботу учнів пере-

важно з витягами з нормативно-правових актів і про-

водили її систематично з поступовим зростанням сту-

пеня самостійності учнів, переходом від репродуктив-

ної до творчої діяльності. Робота ґрунтувалася на 

трьохетапній моделі розвитку таких умінь шляхом 

поглиблення і розширення прийомів розумової діяль-

ності учнів і формування нового рівня вмінь, яку роз-

робила Н. Жидкова у своїй праці [5]. Її методична сис-

тема була адаптована нами до змісту навчання в межах 

експерименту.  

Перший етап передбачав формування рецептивно-

репродуктивних умінь: знаходити потрібну інформа-

цію у тексті, зокрема, визначати правове поняття, опи-

сувати певну юридичну процедуру тощо, і відтворюва-

ти цю інформацію; здійснювати посилання на статтю 

нормативно-правового акта; виконувати вправи, на-

приклад, дати загальну характеристику структури акта, 

відтворити / розробити нескладні схеми, таблиці за 

текстом. Приклади завдань: в якому нормативно-

правовому акті (в якій його статті) описано процедуру 

звернення громадян? Опишіть цю процедуру. В якому 

нормативно-правовому акті (в якій його статті) описа-

но права неповнолітніх як власників? Які права мають 

неповнолітні власники? Дайте визначення поняття 

«сім’я» за Сімейним кодексом України.  

Другий етап – перетворюючі вміння: аналізувати 

текст, визначати його частини; порівнювати і співвід-

носити правові поняття, визначені в різних актах або 

різних частинах акта, конкретизувати їх; узагальнюва-

ти і систематизувати інформацію; складати таблиці, 

більш складні схеми, конспекти. Приклади завдань: В 

якому нормативно-правовому акті (в якій його статті) 

визначено процедуру працевлаштування неповноліт-

ніх? У чому особливості такої процедури? Які права 

мають неповнолітні працівники? В чому особливості 

припинення з ними трудових відносин? У якому нор-

мативно-правовому акті (в яких його статтях) визначе-

но особливості цивільної дієздатності неповнолітніх? 

Порівняйте обсяги цивільної дієздатності малолітніх, 

неповнолітніх та повнолітніх суб’єктів цивільно-

правових відносин (у формі порівняльної таблиці або 

схеми).  
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 Під час організації роботи з нормативно-

правовими актами на перших двох етапах, ураховуючи 

індивідуальні особливості учнів, методично обґрунто-

ваним було використання пам’яток для учнів з перелі-

ком конкретних дій. Для загальної характеристики акта 

пам’яткою, наприклад, передбачалося послідовне ви-

конання таких завдань: встановити назву документа, 

його розробників і дату прийняття; визначити вид і 

галузеву належність; ознайомитися зі структурою, 

виділити частини і встановити предмет регулювання 

кожної з них; з’ясувати історичний контекст створення 

документа, що допоможе усвідомити його сутність і 

призначення на певному етапі суспільного розвитку.  

Третій етап – творчо-пошукові вміння: використо-

вувати інформацію різних нормативно-правових актів 

з певного питання; робити висновки на основі викори-

стання різних статей одного або різних нормативно-

правових актів, визначати правові колізії; співвідноси-

ти правові приписи з життям; висловлювати власну 

думку, використовуючи інформацію правових джерел. 

Приклади завдань: В яких нормативно-правових актах 

та в яких їх статтях визначено вік притягнення непов-

нолітніх до різних видів юридичної відповідальності? 

Висловіть особисту позицію з цього питання. У чому 

особливості процедури влаштування дітей-сиріт і ді-

тей, позбавлених батьківського піклування? Наскільки 

ефективними є ці процедури, чи вирішують вони про-

блеми даної категорії осіб?   

Складником методики розвитку в учнів 9 класів 

предметних умінь і навичок використання джерел 

правової інформації був метод кейсів, сутність якого – 

юридичний аналіз з позицій чинного законодавства, 

оцінювання учнями певних ситуацій та формулюван-

ня рішень юридичного характеру. Обсяг кейсів, як 

правило, був невеликим, містив опис однієї-двох 

пов’язаних подій. 

Розробляючи кейси, ми відштовхувались від змі-

сту курсу, розділу, теми, що вивчалася, а також ура-

ховували, що кейс має: сприяти інтелектуальному, 

духовному, соціальному становленню учнів; познача-

тися доступністю й водночас достатньо високим рів-

нем складності, актуальністю та зв’язком з повсяк-

денним життям школяра; бути особистісно значущим 

для дев’ятикласника, містити опис ситуацій з участю 

неповнолітніх; стимулювати («провокувати») диску-

сію. Кейс-метод вчителі використовували як у процесі 

уроку, так і під час виконання домашнього завдання, 

як в індивідуальній, так і в парній та груповій формах.    

У межах експериментального навчання учні вико-

нували різноманітні вправи: усні, письмові, графічні – 

посередництвом здійснення таких дій, як складання 

таблиці, структурно-логічної схеми, переписування, 

складання тез, написання міні-творів (есе); імітаційні – 

шляхом імітації розмови з представником певного 

державного органу.  

Як й інші види навчальної діяльності, виконання 

вправ передбачало поступовий перехід від репроду-

кування до творчості. На початковому етапі учням 

пропонувалися вправи на заучування і за-

пам’ятовування матеріалу, наприклад, розглянути 

схему структури правопорушення і запам’ятати її 

компоненти. Потім – вправи на відтворення раніше 

засвоєного матеріалу, наприклад, заповнити пропуски 

у визначенні, схемі, таблиці; тренувальні вправи – на 

самостійне перенесення засвоєного в нові ситуації, 

наприклад, на основі загальної схеми структури пра-

вопорушення розробити схему складу злочину, адмі-

ністративного, цивільного проступку; проблемно-

пошукові вправи – на творче застосування засвоєного, 

наприклад, скласти порівняльну таблицю норм права 

та інших видів соціальних норм, схему структури 

норми права, складу правопорушення тощо.  

На кінцевому етапі експерименту в контрольних 

та експериментальних класах було проведене тесту-

вання. Відповідно учнів було розподілено за рівнями 

сформованості практичних умінь і навичок викорис-

тання джерел правової інформації. Для перевірки 

ефективності експериментальної методики було 

послідовно співставлено результати тестування учнів: 

1) контрольних класів на початку та в кінці формува-

льного етапу експерименту; 2) експериментальних 

класів на початку та в кінці формувального етапу 

експерименту; 3) експериментальних і контрольних 

класів наприкінці експерименту. Щоб статистично 

підтвердити чи спростувати ефективність нашої ме-

тодики, була проведена перевірка отриманих даних за 

допомогою t-критерія Стьюдента для однорідних 

вибірок. 

Результати співставлення рівнів сформованості 

практичних умінь і навичок використання джерел 

правової інформації на початку та в кінці експеримен-

ту в учнів контрольних класів графічно представлені 

у формі діаграми (рис. 3). 
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Рис. 3. Розподіл учнів контрольних класів за рівнями сформованості практичних умінь і навичок викорис-

тання джерел правової інформації на початку та в кінці формувального етапу експерименту  

 

Розподіл учнів контрольних класів за рівнями 

сформованості практичних умінь і навичок викорис-

тання джерел правової інформації на початку та на-

прикінці формувального етапу експерименту засвід-

чив статистичний збіг результатів. Отже, традиційна 

методика навчання правознавства в контрольних кла-

сах не зумовила статистично значущих змін у розвит-

ку в учнів практичних умінь і навичок використання 

джерел правової інформації. 

Результати співставлення рівнів сформованості 

практичних умінь і навичок використання джерел 

правової інформації на початку та наприкінці експе-

рименту в учнів експериментальних класів графічно 

представлені у формі діаграми (рис. 4). 

 
Рис. 4. Розподіл учнів експериментальних класів за рівнями сформованості  практичних умінь і навичок 

використання джерел правової інформації на початку та в кінці формувального етапу експерименту  
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Розподіл учнів експериментальних класів за рів-

нями сформованості практичних умінь і навичок ви-

користання джерел правової інформації на початку та 

наприкінці формувального етапу експерименту за-

свідчив статистичні відмінності в результатах. Отже, 

запропонована нами методика, яка була реалізована в 

експериментальних класах, зумовила статистично 

значущі зміни у розвитку в учнів практичних умінь і 

навичок використання джерел правової інформації. 

Це дає підстави стверджувати, що вона є дієвою.   

Результати співставлення рівнів сформованості 

практичних умінь і навичок використання джерел 

правової інформації в учнів експериментальних і 

контрольних класів в кінці формувального етапу 

експерименту графічно представлені у формі діаграми 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Розподіл учнів контрольних та експериментальних класів за рівнями сформованості  

практичних умінь і навичок використання джерел правової інформації в кінці експерименту  
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Висновки 

Умовами реалізації методики, викладеної у стат-

ті, є організація систематичної роботи учнів з джере-

лами правової інформації (підручником та норматив-

но-правовими актами (витягами з них)) для надання 

юридичного аналізу ситуацій та виконання вправ. 
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позицій чинного законодавства і оцінювання учнями 

певних ситуацій, формулювання рішень юридичного 

характеру. Для досягненню цілей практико зорієнто-

ваного навчання використовувалися усні, письмові, 

графічні, імітаційні вправи. Співставлення показників 
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показниках рівнів сформованості практичних умінь і 

навичок використання джерел правової інформації в 

кінці експерименту в учнів контрольних та експери-

ментальних класів. Загалом це підтверджує ефектив-

ність авторської методики формування в учнів прак-

тичних умінь і навичок використання джерел правової 

інформації. 

Перспективною у напрямку дослідження є пода-

льша розробка та перевірка ефективності методик і 

технологій формування предметних умінь і навичок 

учнів 10-11 класів. Особливий інтерес наразі викликає 

організація навчання правознавства за допомогою 

дидактичних ігор (рольових, ділових). 
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FORMING 9TH GRADE SCHOOL STUDENTS’ SUBJECT SKILLS IN LAW 

Traditional forms and methods prevailing in the practice of teaching law disciplines are focused on the acquisition of 

theoretical knowledge cannot provide the gaining of the experience of relevant activities. It requires such techniques which 

would help to apply theoretical knowledge in real life situations, develop school students’ general and subject knowledge and 

skills, value orientations, legal competence. The paper aims to substantiate the technique of forming 9th grade school students’ 

subject skills of using legal information sources, namely the textbook and statutory instruments (extracts from them) in order 

to conduct legal analysis of situations and perform relevant exercises. The experiment carried out throughout 2015-2017 aca-

demic years, involved 205 school students studying at the 9th grades, who were divided into control and experimental groups. 

The initial stage of the experiment implied the distinguishing of the levels of the respondents’ subject skills as follows: initial, 

medium, sufficient, and high. At the beginning of the survey the respondents had roughly equal testing results. Then the teach-

ing technique was implemented into the curricula of the experimental group, and the control group school students were 

taught according to traditional methods. The basic form of teaching in terms of the experimental technique was practicals 

focused on studying the new material, as well as generalizing type of lessons. The main form of work at the lessons involves 

the following activities: work with the textbook and statutory instruments, case-study, role-playing games, imitation exercises, 

etc. The comparison of the testing results conducted before and at the end of the experiment has confirmed the efficiency of 

the implemented teaching technique into the curriculum of the experimental group. As a result, these children have gained 

practical skills of using legal information sources.  

Keywords: subject skills, legal studies, law, 9th grade students, teaching method, legal information sources, case-

study, exercises.  
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