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Вимоги сьогодення викликають подальше наближення змісту освіти до 

знань практичного характеру, тому на уроках правознавства учні не тільки 
мають отримувати знання, а й готуватися до їхнього застосування у 
практичній діяльності. Звісно, що освіта у середній школі не ставить перед 
собою завдання готувати дітей до якоїсь певної практичної діяльності, але 
вона повинна бути пов’язана з проблемами повсякденного життя, тобто 
учень має отримати такі знання, які б допомогли йому науково 
проаналізувати дійсність та ґрунтовно зрозуміти сутність правознавства.  

З метою формування позитивного відношення до пізнавальної 
діяльності, потреби у нестандартних рішеннях поставлених завдань на 
уроках необхідно розробити систему заходів щодо формування інтересу, яка 
б забезпечувала ціннісно-орієнтаційну та практичну спрямованість змісту 
курсу правознавства. 

У психолого-педагогічній літературі пропонуються різні концептуальні 
підходи до проблеми дидактичних умов формування інтересу до предмету 
пізнання. 

Із наведених підходів прослідкується тенденція виділити такі 
можливості процесу навчання, які можуть сприяти ефективному досягненню 
певної дидактичної мети. Однак нам здається ймовірним визначити проблему 
забезпечення ціннісно-орієнтаційної та практичної спрямованості змісту 
курсу правознавства, яка надає можливість вчителю розвинути інтерес учнів 
до навчання. 

В останній час певна кількість досліджень (К.Баханов, 
О.Наровлянський, О.Пометун, І.Усенко, Г.Фрейман та інші) торкається цієї 
проблеми, але різноманітність авторських думок викликає зрозумілу 
розгубленість та потребує детального аналізу. 

Загальнодержавна концепція правової освіти ґрунтується на ідеї 
необхідності інтеграції інтелектуального, морального, естетичного, 
емоційного і діяльнісного потенціалу особистості. Високий рівень правової 
освіти людини свідчить про належний розвиток її морально-етичних 
поглядів, рівня знань та умінь, які необхідні для успішного функціонування у 
практичній правовій діяльності. Результатом правової освіти повинен стати 
високий рівень розвитку правової культури особистості. 

У цьому разі, законодавство становить зовнішній вираз права, визначає 
рівень свободи людини, яка постійно вступає у правовідносини у суспільстві, 
що сприяє розвитку правової культури особистості.  



Сучасна освіта передбачає розвиток інтелектуальних здібностей учнів, 
уміння критично мислити та спілкуватися з людьми, бажання брати участь у 
суспільно-політичному житті держави. Досягнення цієї загальноосвітньої 
мети визначається розвитком базових навичок, які учні мають отримувати в 
процесі вивчення курсу правознавства, включаючи критичний аналіз явищ та 
процесів, що вивчаються, самостійне перенесення набутих знань до нової 
ситуації, пошук альтернативних варіантів вирішення проблеми, уміння 
спостерігати, спілкуватися. Інтерес до правознавства в цьому процесі має 
особливу роль: він активізує пізнавальну діяльність учнів та орієнтує їх на 
творче вирішення навчальних завдань, враховуючи здібності, можливості, 
нахили та досвід кожного. 

Вирішення цих завдань можливе за умови забезпечення практичного 
освоєння курсу правознавства шляхом взаємодії учнів та вчителя як суб’єктів 
навчання. Таке співнавчання як складовий елемент сучасного уроку стає 
важливим засобом розвитку стійких інтересів учнів за умови відповідності 
системи потреб, мотивів, ціннісних орієнтирів, забезпечуючи 
результативність процесу навчання. 

Систематичне вивчення правознавства як у загальноосвітній школі, так 
і у професійному ліцеї, припадає в онтогенезі учнів на старший підлітковий 
вік. У психологічному розвитку особистості учня цього віку С.Л.Рубінштейн 
виділяє суттєві вікові закономірності, які пов’язані з розвитком інтересів: 

– початок встановлення кола інтересів, які мають свідому стійкість; 
– зростання інтересу до загальних та абстрактних проблем, зокрема 

питань ідеології, світогляду; 
–  поява інтересу до практичного застосування отриманих знань, до 

питань практичного життя; 
– зростання інтересу до своїх власних психічних переживань; 
–  початок спеціалізації інтересів – їх спрямованість на певну сферу 

діяльності, професію − техніку, певну наукову галузь, літературу, мистецтво і 
т.д. [ 4, 117]. 

Інтерес до вивчення правознавства у старших підлітків виникає в том 
випадку, коли зміст уроку містить пошукові ситуації, пов’язані з 
повсякденним життям. Створення умов для таких ситуацій стає важливим 
засобом переорієнтації учнів з готового засвоєння навчального матеріалу на 
самостійний пошук творчих рішень.  

Це формує у них потребу в нових знаннях та способах рішення 
нестандартних задач, уміння працювати з різними джерелами інформації, 
планувати пізнавальну діяльність, прогнозувати результати адекватно 
поставленої мети.  

Все це позитивно відображається на мотиваційно-потребносній та 
ціннісно-орієнтаційній сфері учня, яка стає провідним фактором у 
формуванні його інтересу до правознавства. 

Система роботи учителя-предметника з формування інтересу учнів до 
свого предмету взагалі та до правознавства зокрема дає змогу виявити 
структуру його діяльності, орієнтовану на розвиток пізнавальної активності.  



Розв’язуючи дану проблему з позицій цілісного підходу до навчання, 
необхідно у основу обґрунтування системи засобів формування інтересу 
учнів до правознавства покласти цілі навчання, оскільки розвиток інтересу 
учнів до предмету є необхідною умовою при досягненні високого результату. 
Отже, підвищення ефективності навчання може бути реалізоване тоді, коли 
інтерес до предмету сприяє не вирішенню окремих методичних завдань, а 
досягненню цілей і завдань навчання в цілому. 

Забезпечення ціннісно-орієнтаційної та практичної спрямованості 
змісту курсу правознавства стає однією із пріоритетних умов формування 
інтересу учнів, оскільки це сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів 
та створює умови для соціальної адаптації дітей.  

У процесі аналізу експертної оцінки нами було опитано 90 вчителів з 
різних шкіл України. Їм були запропоновані питання, які торкалися 
визначення чинників, що найбільш ефективно впливають на формування 
інтересу учнів до навчання, методичних прийомів, які респонденти частіше 
використовують на уроках.  

Визначення вчителями різних аспектів розвитку інтересу учнів до 
правознавства узагальнено в таблицях.  

 
Таблиця 1. 

Фактори розвитку інтересу учнів до правознавства 
 

– Посилення практичної спрямованості курсу 60% 
– Створення емоційно-позитивного мікроклімату на уроці 70% 
– Диференціація навчання 30% 
– Використання яскравої наочності 22% 
– Проблемне викладання навчального матеріалу 40% 
– Застосування інтерактивних технологій 35% 
– Цікава інформація підручника 27% 
– Цікаве пояснення учителя 55% 

 
Таблиця 2. 

Чинники, які найбільш ефективно впливають на формування  
інтересу до навчання 

 
Майбутня перспектива  45% 

Позитивний приклад оточення 5% 
Моральне заохочення 5% 

Віра вчителя у пізнавальні можливості учня 15% 
Відчуття співпраці 15% 
Відчуття комфорту на уроці 10% 
Чіткі вимоги вчителя 10% 
Дисципліна 0% 
Успішність навчання (гарні оцінки) 5% 

 



Таблиця 3. 
Види науково-пізнавальної інформації, які можуть посилити  

інтерес учнів до правознавства 
 

Цікаві факти чи правові ситуації з життя  45% 
Статті нормативно-правових актів 12% 
Наближення теоретичних знань до практики 55% 
Правові проблеми сучасного державного життя 12% 
Правовий матеріал з інших предметів 55% 
Правові казуси 60% 
Приклади з судової практики 29% 
Порівняльні статистичні данні 13% 
Викладення теоретичного правового матеріалу у 
підручнику 

2% 

Коментарі до тексту законів 3% 
 
Глибокий аналіз варіантів відповідей вчителів надає можливість 

констатувати, що ціннісно-орієнтаційна та практична спрямованість змісту 
курсу правознавства сприяє розвитку пізнавальної активності, мотивації та 
інтересу учнів. Із 90 опитаних викладачів 60% вважають, що саме посилення 
практичної спрямованості змісту курсу сприяє розвитку інтересу до 
предмету.  

Використання на уроках правознавства статистичних даних, прикладів 
з життя звичайних громадян, правових ситуації, які містять проблемні 
завдання, відомостей в ЗМІ (об’яв, постанов уряду, випадків, подій , пригод) 
– це все, за результатами аналізу даних опитування, може допомогти учням 
відчути зв’язок теоретичних положень з практичним життям. 

Практика безпосередньо підтверджує, що в одних випадках життєвий 
досвід цілеспрямовано сприяє правильному формуванню правових понять, а 
в інших − їх розуміння потребує якісного усвідомлення. Необхідно 
враховувати розроблені типи завдань, які сприяють коректуванню життєвого 
досвіду підлітків.  

Викладання курсу „Практичне право”, на нашу думку, сприяє 
досягненню цієї мети. 

Програма курсу передбачає заняття з практичного застосування права у 
повсякденному житті. Такі заняття можливо проводити як частину 
навчального курсу правознавства, гурткову роботу тощо. 

Автори програми підкреслюють, що завдання цих занять − „розвиток 
умінь, навичок, усвідомлення дітьми цінностей і принципів, на яких 
базується правова система шляхом систематичного навчання із 
застосуванням інтерактивних методик” [3, 4]. 

Відомо, що право визначає спосіб поведінки людини в життєвих 
ситуаціях, міру можливого в її намаганнях, міру того, що вона може вимагати 
від інших. Воно забезпечує надійну можливість реалізації кожним 



громадянином своїх об’єктивних прав і обов’язків (в ідеалі), сприяє 
вихованню в особи поваги до законних інтересів партнерів. Але право 
реалізується не автоматично, а впливаючи на свідомість людини, тому 
сьогодні проблема правової освіти актуальна для нашого суспільства. Більше 
того, це необхідна передумова гармонійного і стабільного його розвитку, 
тому що соціально-економічний розвиток нашої держави тісно пов’язаний з 
проблемою підготовки випускників шкіл до виконання соціальних ролей у 
суспільстві.  

Досвід викладання „Практичного права” надає необхідні у 
повсякденному житті людини практичні знання про різні галузі права, про 
процедури розв’язання життєвих проблем, про права та обов’язки 
громадянина. Це сприяє розвитку в учнів навичок критичного мислення 
(тобто сумлінного ставлення до питань і рішень, які торкаються 
громадського та приватного життя), і як результат вивчення курсу – 
позитивне ставлення школярів до принципів права, правової системи, 
прагнення брати участь у громадсько-політичному житті нашої держави, 
розуміння перспективності прийнятих рішень при вирішені певної правової 
ситуації як до конкретної людини, так і до суспільства в цілому. 

Знання, які учні одержуватимуть на уроках правознавства мають бути 
пов’язані між собою, утворюючи цілісність. Аналіз результатів опитування 
вчителів свідчить, що треба викладати правознавство з певною 
послідовністю і в певному зв’язку з іншими предметами (насамперед з 
історією та географією – 55%).  

Крім цього, вивчення права буде відбуватися з інтересом, якщо 
враховувати і спиратися на знання й уявлення, отримані учнями внаслідок 
вражень та спостережень поза школою.  

Так, наприклад, Т.Ремех для активізації і зацікавленості учнів на 
початку уроку з практичного права за темою „Які права мають споживачі в 
Україні” пропонує „роздати газети або сторінки газет, де надрукований текст 
під різноманітними рубриками, такими як „Пропоную послуги”, „Продам”, 
„Здам квартиру”, „Обміняю” та ін. Вчитель звертає увагу учнів на ці рубрики 
і запитує: як ви думаєте, про що йтиметься мова сьогодні на уроці? Після 
різноманітних відповідей учнів, учитель підкреслює важливість вивчення 
теми для кожного з учнів і можливість повсякденного застосування знань, що 
вони отримають зі споживчого права” [6, 85]. 

Вчитель, готуючись до уроку та аналізуючи необхідну інформацію за 
темою, має визначити не тільки її педагогічну мету та забезпечити внутрішні 
предметні та міжпредметні зв’язки, але й усвідомлювати її практичну та 
ціннісно-орієнтаційну спрямованість. Тільки за цієї умови можливе 
формування нових знань, навичок та відносин, „необхідних для ефективного 
реагування на правові та юридичні питання в умовах складного та 
швидкозмінного суспільства” [3, 4]. 

Важливим для оволодіння правовими знаннями, формування у молоді 
пізнавального інтересу до предмету є вміння пов’язувати матеріал, який 
вивчається, з практикою життя, висвітлювати його у прямому зв’язку з 



чинним законодавством. Тому дуже важливо вміло вводити учня у нову 
атмосферу самостійної роботи: ознайомити з законодавчими актами (вчитель 
може пояснювати незрозумілі положення), аналізувати певні правові ситуації 
відповідні правовим документам, що вивчаються.  

Ця пізнавальна діяльність також впливає на формування ціннісних 
орієнтацій та правосвідомості старших підлітків.  

Відомо, що формування правосвідомості спирається на розумову 
активність учнів. Усвідомлене оволодіння юридичними поняттями дає 
можливість учням осмислити юридичні процеси в оточуючій дійсності, 
взагалі державно-правові явища. За цих умов учням стає зрозумілою логіка 
законотворчого процесу.  

Для правової освіти старшокласників велике значення має факт зміни 
правового статусу, який наступає після досягнення повноліття. Це 
виявляється у розширенні дієздатності, посиленні відповідальності за 
кримінальні, трудові та інші правопорушення. Дослідники наголошують [1], 
що саме в цей період виникають так звані „ножиці” між новим правовим 
статусом і психологічною позицією юнака: якщо зміна правового статусу має 
одномоментний характер, визначаючись переходом межі повноліття, то 
психологічне усвідомлення нової ситуації затримується. Ось чому, досить 
часто ця невідповідність у правовій поведінці, може призводити, і нерідко 
призводить, до конфліктних ситуацій. Тому викладачам дуже важливо в цей 
час зосередити увагу на формуванні відповідної правової культури юнаків. 

На думку Постернак Н.О. [2], інтерес до предмета взагалі та до 
правознавства зокрема стимулює багато чинників, серед яких важливе 
значення мають шляхи відбору змісту науково-пізнавальної інформації на 
уроці. 

Проблема відбору змісту науково-пізнавальної інформації щодо курсу 
правознавства вимагає спеціального науково-педагогічного дослідження. 
Передусім, необхідно врахувати вимоги шкільної програми та навчально-
виховні завдання шкільного курсу правознавства, показати значення 
вивчення предмету через відомості про галузі права та значення їх у житті 
людини. Це дає можливість адекватно здійснювати відбір науково-
популярної інформації до певних тем уроку.  

Зміст та обсяг науково-пізнавальної інформації, на нашу думку, 
необхідно використовувати таким чином, щоб, з одного боку, представити 
цю інформацію на достатньому рівні для розуміння учнями значення галузей 
права в житті людини, з іншого − забезпечити доступність навчання та 
орієнтацію на вікові особливості розвитку школярів. Тобто, зміст інформації 
повинен враховувати особливості їхнього розумового розвитку.  

Такий зміст, передусім, повинен бути орієнтований на зацікавлення 
учнів до вивчення правознавства. Спираючись на це положення, на уроках 
правознавства можливо включати фрагменти з історії нашої країни 
(наприклад, історії створення конституційних традицій), цікаві порівняння 
певних правових норм України з іншими країнами, яскраві приклади 
правових ситуацій з життя звичайних людей (особливо одноліток учнів), 



біографічний матеріал про відомих політичних і правових діячів нашої 
країни.  

Результати опитування свідчать, що цікаві факти з життя відомих 
людей, яскраві події, легенди, порівняльні статистичні дані з іншими 
країнами, відомості про політичні та правові норми в інших країнах, правові 
казуси, тощо − найбільше відповідають віковим особливостям учнів віку 
старших підлітків, оскільки такий зміст особливо сприйнятливий для 
пізнавальної активності та підвищення інтересу до правознавства в цілому 
[див. таблицю 3.]. 

У розвитку пізнавального інтересу проявляється ставлення людини до 
предмета і процесу діяльності, тому перш за все в процесі навчально-
пізнавальної діяльності необхідно формувати у школярів позитивне 
відношення до права, розвивати бажання брати участь у громадському житті.  

Це може забезпечити ефективну пізнавальну активність учнів у 
оволодінні провідними знаннями, вміннями та навичками цього курсу, відтак 
зміст навчального матеріалу повинен мати практичну спрямованість, тому 
що саме це викликає в учня бажання засвоювати знання, які можуть бути 
використані у дорослому житті. Така умова може реалізовуватися через 
ретельний аналіз змісту і структури курсу правознавства.  
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