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Вступ 

Сьогодні старша школа в Україні функціонує як профільна. Одним із 

напрямків профільного навчання є суспільно-гуманітарний напрямок, що 

реалізується через різноманітні профілі, в тому числі й пов’язані з 

правознавством. Так, у загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 

юридичні, історико-правові та економіко-правові класи чи групи. Саме в таких 

класах / групах викладається профільні предмети й курси, що входять до 

шкільного правознавства. 

На початку 90-х років ХХ ст. низка навчальних предметів вивчалися 

учнями поглиблено. В переліку таких предметів було й правознавство. 

Профільне навчання учнів старшої школи було внормоване лише у 2003 році з 

ухваленням розробленої АПН України Концепції профільного навчання.  

Питання розвитку шкільної правової освіти в Україні підіймаються в 

працях Б. Андрусишина, В.Арешонкова, А.Гуза, Т.Ремех, О.Святокум, І.Смагіна 

та ін.; теоретичне обґрунтування змісту правової освіти й виховання висвітлені 

в дослідженнях Л. Заблоцької, В. Пастухова, Н.Ткачової, І. Усенка, М.Фіцули та 

ін.; окремі аспекти методики навчання учнів правознавства представлені в 

працях Н.Жидкової, О.Наровлянського, О.Пишко, О.Пометун, Т.Ремех, 

Т.Смагіної, Л.Рябовол, Т.Філіпенко та ін.  

Однак питання становлення профільного предмета «Правознавство» в 

Україні не були об'єктом окремого наукового дослідження, тому заявлена  нами 

проблема є актуальною й потребує наукової розробки.  



Метою статті є характеристика курсів правознавства, що поглиблено 

вивчалися учнями старших класів загальноосвітніх закладів з 1990-х років до 

початку ХХ ст.   

Зазначимо, що профільний предмет «Правознавство» складався й 

нормативно закріплювався в освіті поступово. В історії шкільного 

правознавства від моменту проголошення незалежності України існувала низка 

курсів і предметів, що передбачали поглиблене вивчення цього предмета чи 

окремих його аспектів. Серед них назвемо курси, що пропонувалися учням 

старших класів наприкінці 1990-х років: «Права людини» (авторський колектив 

у складі В.Денисов, П.Рабінович, Л.Заблоцька, І.Усенко, В.Семенов); 

«Правознавство» для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням 

правознавства (автори: І.Усенко, І.Омельченко, С.Максимова, 

О.Наровлянський); «Конституція України» (автори: І.Усенко, 

О.Наровлянський); «Основи правознавства» для 9-11 класів із поглибленим 

вивченням правознавства та вищих професійних училищ (автор Н.Ткачова); 

«Основи правознавства» (10-11 кл) для ліцеїв, гімназій, класів із поглибленим 

вивченням правознавства ( автори: І.Котюк, О.Котюк). Коротко охарактеризуємо 

окремі з названих курсів. 

Зазначимо, що наше дослідження присвячене етапам становлення  

профільного предмета «Правознавство», тому аналіз змісту й особливостей 

навчальних програм таких курсів як «Права людини» та «Конституція України» 

залишимо поза межами цієї статті.   

1. Характеристика навчальної програми поглибленого вивчення 

правознавства Н.Ткачової.  

Охарактеризуємо програму Н. Ткачової «Основи правознавства» для 9-11-х 

класів з поглибленим вивченням права та вищих професійних училищ», 

затверджену в 1998 році. Автор анонсує її як першу спробу надання методичної 

допомоги педагогам щодо поступового поглибленого правового навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл та закладів професійно-технічної освіти [4, с.16]. 



Метою навчання учнів «Основ правознавства» проголошується 

формування правосвідомості молоді як вимоги часу, суттєвої передумови 

вирішення поставлених перед українською державою завдань. Необхідність 

правової освіти й правового виховання обґрунтовується тим, що в підлітковому, 

юнацькому віці закладаються основи свідомості людини, фундамент 

подальшого формування особистості, розвиваються пізнавальні інтереси, 

формуються стійкі принципи поведінки, закладаються основи мотиваційної 

сфери особистості.  

В основу відбору та структурування змісту покладені усталені в той час в 

правовій науці законознавчий та державоцентричний підходи, хоча в окремих 

положеннях програми вже простежуються правознавчий та людиноцентричний 

підходи. Наприклад, Н.Ткачова стверджує, що право як частина загальної 

культури людства «втілює основи цивілізованої, гуманістичної організації 

життя суспільства, … покликане …формувати головні устої поведінки людей…, 

виховувати переконання у справедливості й необхідності морально-правових 

настанов, неприпустимості їх порушень, соціально-правову активність» [4, 

с.16].  

Навчальна програма, що фактично складалася з трьох програм (для 9-го, 

10-го й 11-го класів відповідно), адресувалась учням 9-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та вищих професійних училищ. У 

методиці навчання правознавства вона стала першою спробою забезпечення 

поступового поглибленого вивчення правознавства, що реалізувалася на основі 

так званого циклічного підходу на трьох рівнях формування правових знань 

учнів шляхом поступового збільшення обсягу, ускладнення та поглиблення 

змісту правового матеріалу, починаючи з першого рівня (9-й клас) і далі 

поступово до більш високого рівня (10-й, 11-й класи) [4; 5]. Проілюструємо це 

на прикладі теми «Місцеве самоврядування» (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Порівняння змісту тем «Місцеве самоврядування»  

(курсивом виділені питання, що вводяться до програми певного рівня)  



9 клас 10 клас 11 клас 
Поняття місцевого 
самоврядування. 
Закон України про 
місцеве 
самоврядування в 
Україні» від 21 
травня 1997 р. 
Система місцевого 
самоврядування. 
Місцевий 
референдум – одна з 
найважливіших форм 
безпосередньої 
участі 
територіальних 
громад в управлінні 
місцевими справами. 
Закон України «Про 
всеукраїнський та 
місцеві 
референдуми» від 3 
липня 1991 р. 
Поняття місцевого 
референдуму. 
Предмет місцевого 
референдуму. 
Принципи участі 
громадян у 
референдумах. 

Поняття місцевого 
самоврядування. 
Закон України про 
місцеве 
самоврядування в 
Україні» від 21 травня 
1997 р. Система 
місцевого 
самоврядування.  
Місцевий референдум 
– одна з 
найважливіших форм 
безпосередньої участі 
територіальних громад 
в управлінні 
місцевими справами. 
Закон України «Про 
всеукраїнський та 
місцеві референдуми» 
від 3 липня 1991 р. 
Поняття місцевого 
референдуму. 
Питання, що 
виносяться на місцеві 
референдуми. 
Демократичні засади 
підготовки і 
проведення місцевих 
референдумів. 
Відповідальність за 
порушення 
законодавства про 
референдуми. 

Поняття місцевого 
самоврядування. Закон України 
про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21 травня 1997 р. 
Система  та основні принципи 
місцевого самоврядування, 
гарантії його органів та 
посадових осіб. Підзвітність і 
підконтрольність місцевих 
державних адміністрацій 
районним, обласним радам. 
Обов’язковість актів і законних 
вимог органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування.   
Відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування. Дострокове 
припинення повноважень ради. 
Дострокове припинення 
повноважень сільського, 
селищного, міського голови, голови 
районної у місті, голови районної, 
обласної ради. Право місцевого 
самоврядування на судовий захист 
своїх законних прав та інтересів.  
Місцевий референдум – одна з 
найважливіших форм 
безпосередньої участі 
територіальних громад в 
управлінні місцевими справами. 
Закон України «Про 
всеукраїнський та місцеві 
референдуми» від 3 липня 1991 р. 
Призначення місцевого 
референдуму. Реалізація права 
вимоги референдумів народними 
депутатами, громадянами 
України. Організація і проведення 
референдумів.  

 

Як бачимо, в змісті всіх трьох рівнів програми практично відтворюється 

основний зміст теми, а новими питаннями, що вводяться, є ті, які деталізують 



окремі положення теми. Зазначимо, що за таким принципом побудовані й інші 

теми програми для 9-го, 10-го та 11-го класів відповідно.  

До позитивних сторін навчальної програми Н.Ткачової «Основи 

правознавства» (9-11 класи) віднесемо такі: 

– поетапне введення навчального матеріалу за ступенем складності для 9-

го, 10-го та 11-го класів, що сприяло цілісності знань учнів, доступності 

сприйняття складного для учнів матеріалу правового змісту, їх систематизації та 

більш глибокому усвідомленню; 

– задекларована програмою самостійність учителя у питанні кількості 

годин на вивчення тої чи іншої теми з огляду на конкретний зміст, рівень 

підготовленості учнів, особливості учнівського колективу і регіону;  

– передбачена програмою можливість її доповнення й удосконалення для 

підвищення ефективності поглибленого вивчення учнями правознавства. 

Утім, ця програма мала й певні слабкі сторони, які, на нашу думку, є 

такими:  

– дублювання навчального матеріалу на трьох рівнях його вивчення; 

– переобтяження та затеоретизованість змісту програми; 

– відсутність визначеного переліку вмінь і навичок учнів, що мають 

формуватися (в подальшому – розвиватися) в навчанні правознавства; 

– відсутність критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, які за 

циклічного підходу до навчання предмета мають бути укладені для учнів 

кожного класу (рівня) окремо й  узгоджені між собою.  

Зазначимо, що не лише ці й, можливо інші, слабкі сторони програми 

перешкоджали її масовому поширенню в українських школах. Так, на нашу 

думку, причини лежали і в площині неготовності (не навченості) вчителів 

викладанню правознавства в циклічному форматі та відсутності підручників і 

посібників із правознавства, побудованих на такому підході.      

Проведене нами дослідження засвідчило, що програма Н.Ткачової «Основи 

правознавства» 99-11 класи) не набула практичного поширення в українських 



школах, однак, у переважній більшості професійно-технічних училищ 

правознавство викладалося саме за названою програмою.  

2. Особливості навчальної програми «Правознавство» для шкіл 

(класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням правознавства» за 

редакцією І.Усенка. 

У 1998 році була затверджена ще одна програма – «Правознавство» для 

шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням правознавства» 

авторського колективу в складі І.Усенка (керівник творчого колективу), І. 

Омельченко, С.Максимової, О.Наровлянського, що використовувалася в 

загальноосвітніх навчальних закладах наприкінці 1990-х – на початку 2000 р.р. 

[1, с.269-302].  

У пояснювальній записці до програми автори зауважують, що «відсутність 

єдиних підходів до структури й обсягу знань, якими мають оволодіти учні, 

аматорство у вирішенні низки складних педагогічних і юридичних питань, 

незбалансованість навчальних планів з очевидним ухилом у бік окремих 

юридичних дисциплін помітно знижують якість навчання».  Саме цим 

обґрунтовується поява названої навчальної програми. Вона розрахована на два 

роки навчання (10-11 класи) з інтенсивністю 3 години на тиждень. При цьому 

навчальні заклади, в яких для вивчення правознавства відведена більша або 

менша кількість годин, мають відповідно змінити запланований програмою 

розподіл часу [1, с.270].  

 Автори наголошують на тому, що програма структурована за розділами й 

темами, що за кількістю юридичних дисциплін і за обсягом теоретичних знань 

наближаються до вимог, які висуваються до студентів вищих навчальних 

закладів першого рівня акредитації [1, с.269]. Структура й зміст програми є 

такими: 

І. Введення в юридичну спеціальність (3 год.). 

ІІ. Теорія держави і права (18 тем / 22 год.). 

ІІІ. Історія держави і права (17 тем / 22 год.). 

ІV. Конституційне право (12 тем / 22 год.). 



V. Права людини (6 тем / 10 год.). 

VІ. Адміністративне право (6 тем / 13 год.). 

VІІ. Фінансове право (5 тем / 8 год.). 

VІІІ. Цивільне право (10 тем / 18 год.). 

VІІІ. Сімейне право (6 тем / 9 год.). 

ІХ. Житлове право (5 тем / 9 год.). 

Х. Трудове право і право соціального забезпечення (10 тем / 15 год.). 

ХІ. Земельне, сільськогосподарське та екологічне право (6 тем / 11 год.). 

ХІІ. Цивільний та арбітражний процес (3 теми / 6 год.). 

ХІІІ. Кримінальне право (9 тем / 16 год.). 

ХІV. Кримінальний процес (4 теми / 8 год.).  

ХV. Судова влада та нотаріат. Правоохоронні органи України (11 тем / 16 

год.).   

ХVІ. Основи юридичної деонтології (4 теми / 6 год.). 

До основних особливостей названої навчальної програми віднесемо такі: 

– орієнтовний, рекомендаційний характер програми – програма «не 

покликана формалізувати навчальний процес у закладах з поглибленим 

вивченням юридичних дисциплін або поставити під сумнів можливість 

наявності … власних авторських програм і навчальних планів»; 

– можливість творчого використання програми вчителем, «пам’ятаючи, що 

базову інформацію з ряду питань вже засвоєно учнями під час вивчення курсів 

«Основи правознавства» та «Історія України»; 

– вільне маневрування у межах програми – вчитель може об’єднувати або 

розділяти конкретні теми, змінювати обсяг відведеного на них часу, 

використовувати часовий резерв, передбачений програмою, «для поглибленого 

вивчення окремих питань, практичних занять, конкурсів, екскурсій, виступів 

представників юридичних професій та інших навчально-виховних заходів, які 

мають пожвавити процес оволодіння юридичними знаннями та навичками» [1, 

с.269-270].  



Навчальна програма курсу «Правознавство» для шкіл (класів), гімназій, 

ліцеїв із поглибленим вивченням правознавства за ред. І.Усенка має, на нашу 

думку,ряд суттєвих недоліків, а саме: 

– її зміст ґрунтується на знаннєвому підході до навчання правознавства – 

набуття учнями глибоких юридичних знань, забезпечення професійної 

інформатизації, орієнтації учнів на спеціальності юридичного профілю [1, 

с.185];  

– відсутність переліку знань, умінь і навичок, обов’язкових для засвоєння і 

опанування учнями, та вимог до навчальних досягнень учнів;  

– відсутність критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та  

рекомендацій щодо організації навчального процесу.        

Порівняння змісту аналізованої програми з представленою вище 

програмою Н.Ткачової призводить нас до висновку, що за обсягом навчального 

матеріалу та рівнем його складності вона перевищувала програму Н. Ткачової. 

Як видно зі структури програми, її зміст охоплює практично всі галузі права й 

передбачає характеристику кожної з них як науки та навчальної дисципліни, що 

є характерним для програм із правознавства для юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів. Тобто, питання, що пропонувалися для вивчення учнями 

фактично відтворювали зміст навчальних програм із юридичних дисциплін для 

вищої школи. На підтвердження цих положень наведемо як приклад фрагмент 

програми курсу «Правознавство» для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з 

поглибленим вивченням правознавства» (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Зміст окремих розділів навчальної програми курсу «Правознавство» 

для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням правознавства 

  Розділ Години Основний зміст 
І. Введення в 
юридичну 
спеціальність 

3 зміст основних понять; структура курсу; напрями 
професійної діяльності юристів; юридичні 
спеціальності; юридична преса; видатні юристи 
України  

ІІ. Теорія держави і 
права 

22 теорія держави і права як наука і навчальна 
дисципліна; держава і право як суспільні й 



історичні явища; громадянське суспільство та 
правова держава; функції, форми, механізм 
держави; право як юридичне явище: форми 
(джерела), норми, система права; правотворчість; 
правовідносини; реалізація, тлумачення норм 
права; правомірна та протиправна поведінка; 
законність, правопорядок, правосвідомість, 
правова культура; правове регулювання 

ХІІІ. Кримінальне 
право 

16 Кримінальне право як наука, навчальна 
дисципліна і галузь права; кримінальне 
законодавство; поняття злочину; стадії вчинення 
злочину; співучасть; кримінальна 
відповідальність; кримінальне покарання та його 
види; особливості кримінальної відповідальності 
неповнолітніх; відповідальність за окремі види 
злочинів 

ХVІ. Основи 
юридичної 
деонтології 

6 Юридична деонтологія як наука і навчальна 
дисципліна; психологічна, правова та політична, 
етична й естетична культура юриста 

 

Зазначені вище недоліки навчальної програми курсу «Правознавство» для 

шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням правознавства 

породжувало низку проблем, серед яких основною, на нашу думку, було 

кадрове забезпечення викладання поглибленого курсу правознавства в школі. 

Спеціальна підготовка вчителів до навчання правознавства старшокласників за 

названою програмою не проводилася (переважна більшість учителів, які 

викладали правознавство в школі, за фахом є вчителями історії). Саме тому 

наприкінці 1990-х – на поч. 2000 р.р. викладання в школах поглибленого курсу 

правознавства забезпечували викладачі юридичних факультетів чи профільних 

ВНЗ.  

Крім того, навчання старшокласників правознавства на поглибленому рівні 

ускладнювалося відсутністю підручників і посібників для учнів класів із 

поглибленим вивченням правознавства. На практиці вчителі / викладачі 

використовували підручники чи посібники для студентів юридичних 

факультетів або абітурієнтів, які готуються до вступу на такі факультети. 



Зазначимо також, що зазнала певної трансформації й мета навчання учнів 

старших класів поглибленого правознавства – вона, як правило, зводилася до 

підготовки випускників до вступних випробувань з основ правознавства 

(зауважимо, що спеціальності, пов’язані з юриспруденцією, були на піці 

популярності серед випускників шкіл в 1990-х – на початку 2000 р.р.).   

Не зважаючи на зазначене вище, навчальна програма курсу 

«Правознавство» для учнів гімназій, ліцеїв і профільних класів за ред. І. Усенка 

набула поширення не лише в школах юридичного профілю (наприклад, 

юридичні ліцеї), а й в загальноосвітніх школах, де створювалися юридичні 

класи чи групи (це відбувалося, як правило, у великих містах України [3], 

наприклад, у Києві, Дніпропетровську, Луганську, Львові, Миколаєві, Полтаві, 

Рівному.  

3. Особливості змісту й організації навчання учнів ліцеїв, гімназій, 

класів із поглибленим вивченням правознавства за навчальною 

програмою «Правознавство» (автори І. Котюк і О.Котюк). 

У 2002 авторським колективом у складі І. Котюк і О.Котюк була 

запропонована ще одна навчальна програма «Правознавство» для ліцеїв, 

гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства [2, с.50-55].  

Зазначимо, що найсуттєвішою особливістю названої програми було те, що 

вона будувалася за принципом поділу галузей права на приватне та публічне. Це 

було новацією не лише для шкільного правознавства, а й для української 

правової освіти взагалі.  

Автори програми вважають, що одним із основних завдань навчання 

правознавства в профільних класах є розвиток можливостей кожного учня для 

формування творчої цілеспрямованої особистості. Завданням учителя є 

знаходження розумного балансу між академічними і прагматичними знаннями, 

вміннями й навичками учнів. Структура програми подана в таблиці 3. 

 

 

 



Таблиця 3 

Структура програми «Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з 

поглибленим вивченням правознавства» І. Котюка та О. Котюка  

Частина Назва Теми 
Частина 
перша  

«Основи теорії 
держави і права» 

1. Виникнення держави і права. 
2. Загальна характеристика держави. 
3. Державний лад. 
4. Держава в системі суспільних відносин. 
5. Поняття і загальна характеристика права. 
6. Структура правової системи. 
7. Правовідносини. 
8. Правопорядок і законність. 
9. Правопорушення. 
10. Юридична відповідальність. 

Частина друга «Основи 
публічного права 
України»  

1. Конституційне право України. 
2. Конституційні засади державного ладу 
України. 
3. Конституційні права, свободи і обов’язки 
4. Конституційно-правові засади організації 
державної влади і місцевого самоврядування 
в Україні. 
5. Виборча система України 
6. Органи судової влади та інші 
правоохоронні органи. 
7. Фінансове право України. 
8. Адміністративне право України. 
Екологічне право України. 
10. Кримінальне право України. 

Частина третя «Основи 
приватного права 
України» 

1. Цивільне право України. 
2. Особисті немайнові та майнові цивільні 
права осіб. 
3. Правочини та зобов’язальне право. 
4. Спадкове право. 
5. Захист цивільних прав та цивільно-
правова відповідальність. 
6. Сімейне право України. 
7. Господарське право України. 
8. Земельне право України. 
9. Житлове право України. 
10. Трудове право України та загальна 
характеристика трудових відносин. 
11. Окремі аспекти трудових відносин. 

 



За виведеною нами логікою характеристики навчальних програм, укажемо 

на те, що сильною стороною навчальної програми можна вважати поступовий 

перехід від знаннєвого до діяльнісного підходу до навчання та  формування 

критичного мислення учнів. Так, у програмі метою навчання правознавства 

учнів проголошено не лише отримання ними  необхідних знань, а й 

«формування в них логічного мислення, розуміння ними причиново-

наслідкових зв’язків, вміння вирізняти спільне й відмінне правових явищ і 

процесів; розвиток в учнів уміння синтезувати та аналізувати навчальну 

інформацію, виділяти в ній головне; удосконалення вміння чітко й 

структуровано висловлювати власну думку, лаконічно й аргументовано її 

доводити, робити висновки та узагальнення» [2, с.50].  

Крім того, до позитивних рис названої навчальної програми належить, на 

нашу думку, також звуження обсягу навчального матеріалу шляхом 

конкретизації та уникнення деталізації  питань в її змісті.  

На відміну від навчальних програм, про які йшлося вище, І Котюк і 

О.Котюк приділяють певну увагу й питанням організації навчального процесу, 

наголошуючи на  використанні всіх відомих форм і методів ведення занять, 

застосуванні проблемних ситуацій, створенні такого мікроклімату в класі, за 

якого учень заохочується до вільного висловлення думки чи ставлення [2, с. 54-

55].  

Утім, аналізована навчальна програма має й слабкі сторони, до яких нами 

віднесено такі: 

– структурування змісту не завжди обґрунтовується логікою юридичної 

науки, а окремі питання в межах однієї частини / теми недостатньо узгоджені 

(наприклад, інтеграція знань із процесуальних галузей права та спеціальної 

юридичної дисципліни);  

–  програма містить окремі положення, що створюють труднощі в 

сприйнятті й засвоєнні учнями навчального правознавчого матеріалу 

(наприклад, із кримінології);  



– деякі питання програми видаються недоцільними в курсі правознавства 

(наприклад, порівняльна характеристика понять «країна», «суспільство», 

«соціум», «людина», «людство», «держава», «право», «юриспруденція»);  

– у програмі відсутні вимоги до навчальних досягнень учнів та критерії 

оцінювання їхніх навчальних досягнень. 

Насамкінець зазначимо, що з 2010-2011 навчального року єдиною 

програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України для 

правових профільних класів, стала програма С.Ратушняка та Т.Ремех 

«Правознавство» (профільний рівень). Утім, детальна характеристика цієї 

навчальної програми має бути предметом іншого дослідження.  

Висновки 

Резюмуючи, звернемо увагу на кілька важливих на нашу думку аспектів 

навчання старшокласників правознавства на поглибленому / профільному рівні. 

1. У методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України з 

2003-2004 навчального року по 2009-2010 навчальний рік рекомендувалися як 

рівнозначні дві програми з правознавства для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з 

поглибленим вивченням правознавства авторських колективів у складі 1) 

І.Усенко та О.Наровлянський; 2) І.Котюк та О.Котюк. Дозволимо не погодитися 

з думкою Л.Рябовол про те, що більш поширеною була перша навчальна 

програма [3]. Після виходу посібника з правознавства І.Котюка та О.Котюка в 

трьох частинах «Основи теорії держави і права», Основи публічного права» та 

«Основи приватного права» та надходження цих навчальних книг у школи 

багато вчителів  правознавства віддали пріоритет навчальній програмі І.Котюка 

та О.Котюка. Ми маємо кількарічний досвід навчання поглибленого 

правознавства старшокласників саме за цією програмою.      

2. У статтях науковців, методистів і вчителів правознавства, присвячених 

заявленій проблемі, акцентувалася увага на тому, що в навчанні учнів 

правознавства (особливо поглибленого рівня) ефективними є проблемний та 

частково-пошуковий методи, а також активні й інтерактивні технології навчання 

правознавства. Однак, за наявності великого обсягу навчального матеріалу 



вчителі правознавства та викладачі ВНЗ, які викладали правознавство в 

загальноосвітніх навчальних закладах, застосовували традиційні пояснювально-

ілюстративні та репродуктивні методи навчання – лекції, семінари, і лише 

почасти –  практикуми. 

3. Уведення курсів правознавства на поглибленому / профільному рівні не 

супроводжувалося розробкою й унормуванням критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів ( до слова, такі критерії для профільного предмета 

«Правознавство» відсутні й сьогодні). Тому для вчителя залишалося не 

з’ясованими (не зрозумілими) результати навчання учнів, і він самостійно 

вирішував, якими основними поняттями, вміннями й навичками мають 

опанувати учні 10-11 класів у навчанні правознавства.  

Досліджуючи проблему правової освіти в ліцеях, гімназіях і 

спеціалізованих юридичних закладах, О.Шмоткін, І.Усенко та О.Наровлянський 

указують на те, що потребує вирішення питання створення системи 

підсумкового контролю. Вони зазначають, що «нарівні з традиційною системою 

підсумкового оцінювання (за чвертями, семестрами) в деяких навчальних 

закладах уведено систему заліків з окремих навчальних блоків, які, 

здебільшого, відповідають структурі навчального курсу (окремим галузям 

права). Крім того, в більшості навчальних закладів юридичного профілю 

вводилися випускні екзамени з правознавства в 11-му класі... Чимало шкіл 

запроваджують перевідний екзамен з правознавства в 10-му класі» [1, с. 184-

185].  

4. Навчання учнів 10-11 класів правознавства на поглибленому 

(профільному) рівні ускладнювалося відсутністю навчальної й методичної 

літератури з цього предмета. Якщо предмет «Основи правознавства» був 

забезпечений як підручниками, так і методичними посібниками для вчителів, то 

особливості навчання правознавства у старшій школі були предметом розгляду 

невеликої за кількістю статей та поодиноких дисертаційних досліджень. Тоді як 

викладачі юридичних факультетів ВНЗ користувалися матеріалами своїх лекцій, 

то вчителі шкіл, які зголосилися викладати поглиблене правознавство в 



старших класах, задовольнялися як правило аматорськими навчальними 

посібниками невисокої якості. 

Ситуація змінилася на краще з появою в загальноосвітніх навчальних 

закладах навчального посібника з курсу правознавства в трьох частинах авторів 

І.Котюка, О.Котюка, що повністю відповідав навчальній програмі за їхнього ж 

авторства. Утім, навчання правознавства гостро потребувало методичного 

забезпечення у вигляді методичних посібників для вчителів, збірників 

підсумкових, залікових і екзаменаційних завдань та підготовки вчителів до 

викладання правознавства в профільних класах тощо. 

Таким чином, нами встановлено, що за відсутності концепції профільного 

навчання в старшій школі навчання правознавства трактувалося як поглиблене 

вивчення предмета, що визначало певним чином зміст і способи організації 

навчання старшокласників правознавства.  

У ході дослідження означеної проблеми нами з’ясовано, що становлення 

профільного предмета «Правознавство» відбувалося поступово – від 

розрізнених правознавчих курсів для поглибленого вивчення правознавства до 

затверджених і рекомендованих Міністерством освіти і науки України предметів 

і курсів. Цей процес супроводжувався відбором змісту предмета, пошуком 

оптимально ефективних форм і методів навчання правознавства учнів на 

поглибленому / профільному рівні, створенням навчально-методичного 

забезпечення предмета тощо. 

Стаття не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми. Зокрема, окремими 

темами досліджень можуть бути питання, пов’язані з навчанням школярів прав 

людини, характеристикою чинної програми профільного предмета 

«Правознавство», особливостями методики навчання старшокласників 

правознавства тощо.      
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