Шановні вчителі!
ТзОВ
«Видавництво
Астон»
просить звернути увагу на наш
підручник: «Основи правознавства.
9 клас» (автори: Васильків І. Д.,
Кравчук В. М.), поданий на
Всеукраїнський конкурс. Повну версію
підручника
буде
розміщено
для
ознайомлення та вибору на сайті
repository.imzo.gov.ua, а також для
перегляду
на
сайті
видавництва
аston.te.ua з 20 березня 2017 року.

Сподіваємось на ваш вибір і
подальшу співпрацю.
Підручник «Основи правознавства» підготовлено відповідно до Навчальної
програми з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженої на колегії МОНУ 08.09.2016
Методичний апарат підручника зорієнтований на формування предметних
компетентностей дев’ятикласників, а також на реалізацію міжпредметних зв’язків.
Чіткий і зрозумілий текст супроводжують норми права та додаткова інформація із
посиланнями на інтернет-ресурси. Важливим допоміжним інструментом є інфографіка
та апарат орієнтування – шмуцтитули і колонтитули.
Завдання та запитання для актуалізації на початку параграфа та для рефлексії
наприкінці параграфа, завдання для роботи вдома, матеріали для практичних занять та
уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з
учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід. За вчителем зберігається
свобода вибору методичних прийомів, організації діяльності учнів із врахуванням
їхнього рівня підготовки та інтересів.
Орієнтуватись у рубриках підручника
допоможуть фонові кольори рубрик, схем і
таблиць. Щоб навчитися пояснювати поняття, які
не вимагають дослівного заучування напам’ять,
але мають бути усвідомлені, передбачено окремі
завдання-зразки з певним алгоритмом пояснення
терміна — «Поясни (поясніть) логічний
ланцюжок у структурі поняття» і дещо
складніші — «Склади (складіть) логічний
ланцюжок…». Ці та інші завдання можна
виконувати в парах чи індивідуально, усно чи
письмово, але слід розуміти, що вміння «одягнути свою думку в слово» безумовно
знадобиться в подальшому житті. Спосіб і форму виконання завдань визначає вчитель.

Домашню роботу виконують індивідуально. Вона передбачає прості та складні
завдання, усні та письмові.
Система запитань і завдань до кожного уроку побудована за принципом «від
простого до складного», від теорії до практики. Спеціальні завдання, пов’язані з
ілюстративним матеріалом, зацікавлять учнів, які люблять сприймати нове через образи,
символи та асоціації.
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Коли ілюстрація – не просто малюнок
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Робота з термінами і поняттями
Поясни (поясніть) логічний ланцюжок у структурі поняття

Державний лад →

→ що? — спосіб будови держави
→ який? — передбачений Конституцією і законами
→ для чого? — для забезпечення упорядкованості,
злагодженості і гармонії її діяльності
Зверни увагу!

Державний лад — це закріплений нормами права порядок у державі, що
відображає характер політичних відносин і спосіб організації державної влади,
структуру державних органів та органів місцевого самоврядування, а також
основні риси соціальних і економічних відносин.

*****
Структурними елементами, складниками системи права є: норми права –
найелементарніші, найменші цеглинки права;; інститути права; підгалузі
права, галузі права.
права Не може існувати юридичної норми, що не входила б до
певного інституту і до певної галузі права.
Норма права, або правова норма – це офіційне, загальнообов’язкове
правило поведінки, яке держава встановлює (або санкціонує), охороняє від
порушень, спрямовує на регулювання найважливіших суспільних відносин і
охорону соціальних цінностей шляхом встановлення юридичних прав та
обов’язків суб’єктів правовідносин.
Створи (створіть) логічний ланцюжок у структурі поняття

Норма права →
→ — Що це? → — Яке? → — Хто встановлює? → — Для чого?
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У кожному параграфі – практичні завдання.
Сказано — зроблено!
Практичне завдання
Розгляньте схему структури місцевого самоврядування та виконайте
завдання:
1. Поміркуйте, чи можна зобразити схематично місцеве самоврядування у вигляді піраміди,
яка передбачає вертикальне підпорядкування.
2. Визначте, до яких територіальних громад належить ваш населений пункт (село, селище,
місто) та які органи місцевого самоврядування обирають його мешканці.
3. Пригадайте, коли відбулись останні вибори до органів місцевого самоврядування у вашій
місцевості.

Структура місцевого самоврядування
Районна рада

Сільська,
селищна,
міська
(районна в
містах) рада

Обласна рада

Сільський,
селищний,
міський
голова

Виконавчі
органи
сільської,
селищної,
міської ради

Староста

Територіальні громади сіл, селищ, міст.
Добровільні об’єднання територіальних громад
Органи самоорганізації населення
(будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів,
комітети районів у містах, сільські, селищні комітети)
Єдність прав і обовязків

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Оцініть варіант учнівської відповіді про
взаємозв’язок людини і держави
На уроці правознавства Петрик пояснював, що, на
його думку, означає стійкий правовий зв'язок громадянина
і держави. Він стверджував, що держава має цінувати
свого громадянина, захищати, допомагати і дбати про
нього. А громадянин повинен бути вірним державі та
відповідати їй взаємністю. І що держава та громадянин
мають одне щодо одного і права, і обов’язки, як у
правовідносинах. Петрик навіть написав на дошці:

«Людина + Держава = Громадянство».
1.
2.
3.
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Чи погоджуєтеся ви з думкою Петрика?
Які права має держава стосовно свого громадянина?
Зверніться до статей Конституції України, у яких безпосередньо йдеться про
обов’язки держави (Ст. 3 (част. 2), Ст. 16, Ст. 27 (част. 2), Ст. 51 (част. 3)) і
поміркуйте, які з цих обов’язків безпосередньо пов’язані з питаннями громадянства.

Перевірте себе:

Повторення – матір навчання!

1. Дайте відповіді на запитання:
− Що таке соціальні норми?
− Що таке норма права?
− Що таке галузь права?
− Що таке право?
− Яке джерело права є основним в Україні?
2. Назвіть види соціальних норм. Використайте «Схему № 1» у
«Додатку» для розповіді про соціальні норми.
3. Назвіть ознаки соціальних норм.
4. Визначте, які особливості мають правові норми порівняно з іншими
соціальними нормами.
5. Розгляньте «Схему № 4» у «Додатку». Виконайте з її допомогою
наступні (6,7,8) завдання.
6. Назвіть ознаки права. Чи можна визначити серед них ті, що є
істотними, та вважати якісь ознаки несуттєвими?
7. Поясніть поняття «джерело права» та назвіть основні джерела
права.
8. Наведіть приклади джерел права.
9. Із яких елементів складається система права?
10. «Я можу» і «я мушу». Яке із цих формулювань відображає
суб’єктивне право особи, а яке обумовлене наявністю об’єктивного
права? Обґрунтуйте свою думку.

Завдання для домашньої роботи:

Сумлінно!

1. Добери приклади ситуацій, які регулюються нормам різних галузей
права, і запиши їх у зошит.
2. Сформулюй ключові фрази (словосполучення, тези) для
повідомлення на тему «Яку роль відіграє право в житті суспільства?»
Розташуй (запиши) їх у послідовності від загального до конкретного.

1. Ознаки та джерела права
Ознаки
права:
Загальна
обов’язковість
Формальна
визначеність
Системність
Нормативність
Забезпеченість
права державою

ПРАВО
це сукупність
правил
поведінки,
що
регулюють
суспільні
відносини
і охороняють
соціальні
цінності

Джерела
права:
Правовий звичай
Правовий прецедент
Нормативноправовий акт
Нормативноправовий договір

Всезагальність
Ефективність
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Уроки узагальнення – із різнорівневими завданнями, кросвордами,
тестами. У додатках – таблиці, схеми, термінологічний словник
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