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ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ КУРСУ З ПРАВОЗНАВСТВА

1. Відпрацювання комунікативних 
навичок (робота в малій групі, 
співпраця, участь в обговоренні)

2. Відпрацювання навичок аналітичного і 
критичного мислення (аналіз життєвих 
ситуацій, рефлексія способу діяльності)

3. Формування активної життєвої позиції 
(самостійного і відповідального вибору 
способу поведінки або дій)



МЕТОД “ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ”
Щоб застосувати метод:

1. Розмістіть на стіні в різних кінцях аудиторії 
таблички зі словами: 

“ЗА”    “ПРОТИ”     “ЦЕ ПИТАННЯ НЕ ДЛЯ МЕНЕ”
2. Визначте свою позицію щодо дискусійного питання.
3. Потім проголосуйте “ногами” – станьте  біля 

таблички належно від вашої позиції стосовно 
проблеми, яка обговорюється.

4. У малих групах,  що утворяться біля кожної 
таблички обговоріть, чому ви обрали ту чи іншу 
позицію, чим керувалися.

5. Хай кожна мала група по черзі представить своє 
обґрунтування на загал (позиції “за, “проти”, 
“складне питання”.



МЕТОД “ТОНКІ Й ТОВСТІ ЗАПИТАННЯ”
Щоб застосувати метод, треба пам’ятати:

Хто… Чому…
Що…. Навіщо…
Коли…. Яким чином…
Що сказано… Як можна пояснити…
Скільки… Яка ваша думка щодо...
Де… Чи згодні ви що…
Кому… Що буде, якщо…

Як по-іншому назвати…

Тонкі запитання Товсті запитання



НАШІ ПРАВИЛА (ВСТУПНА ЧАСТИНА УРОКУ)

Мета: організувати учнів та створити 
можливості для успішної ефективної роботи, 
подолати побоювання деяких учнів щодо 
активної участі в занятті.

Обладнання: Потрібний великий аркуш паперу 
або дошка й крейда, щоб вести записи, коли 
проводитиметься мозковий штурм й 
обговорюватиметься спільний варіант правил, а 
також великий аркуш паперу, на якому будуть 
згодом записані ці правила і постійно вивішені 
на видному місці в класі.



ПОРЯДОК РОБОТИ:

Крок 1. Запитайте в учнів, навіщо необхідні 
правила  в житті. Запропонуйте присутнім 
встановити правила для роботи на уроці.

Крок 2. За допомогою мозкового штурму хай 
учні запропонують перелік правил, які вони 
вважають за потрібне.

Крок 3. Проведіть демократичну процедуру 
прийняття правил (наприклад, голосування)

Крок 4. Вивісить аркуш з переліком правил в 
аудиторії і звертайтеся до нього в разу 
потреби.



РЕКОМЕНДУЄМО ВКЛЮЧИТЬ ТАКІ ПРАВИЛА:

приходити вчасно;

говорити по черзі, 
коротко, не 
перебиваючи інших;

говорити тільки від 
себе;

бути позитивним;

бути активним і 
добровільним.



СТРУКТУРА ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ:
1. Інструктування – викладач розповідає учням про мету 

вправи, правила, послідовність дій і кількість часу, 
відведеного на виконання завдань;

2. Об’єднання в малі групи, розподіл ролей (1-2 хв.), інші 
технічні дії учнів (розташування меблів, підготовка 
обладнання);

3. Виконання завдання. На цьому етапі викладач виступає 
організатором, помічником, ведучим дискусії, 
намагаючись надати учням максимум можливостей для 
самостійної роботи і навчання у співпраці одне з одним  
(5-15 хв.);

4. Презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.);
5. Рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих 

результатів, що досягненні  шляхом їх спеціального 
колективного обговорення або за допомогою інших 
прийомів (5-15 хв.).





РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧНЯМИ:

усвідомлення отриманих 
результатів, що досягненні  

шляхом їх спеціального 
колективного обговорення 
або за допомогою інших 

прийомів.



АКВАРІУМ
Мета: метод ефективний для розвитку 

навичок спілкування в малій групі, 
вдосконалення вміння дискутувати та 
аргументувати свою думку на етапі 
осмислення нового матеріалу. Може 
бути запропонований тільки за умови, 
що учні вже мають добрі навички 
групової роботи.

Кількість учнів: добре працює в малих групах 
з 4 – 5 осіб. В навчальній групі може бути 4 
– 6 таких малих груп.





ПОРЯДОК РОБОТИ: 

КРОК 1.

Викладач об‘єднує учнів у малі 

групи по 4 – 6 осіб і пропонує їм 

ознайомитися із завданнями.





Крок 2.
Одна із малих груп сідає в центр аудиторії (або 

на початку середнього ряду, де стоять столи). Це 
необхідно для того, щоб відокремити діючу малу 
групу від слухачів певною відстанню.

Ця мала група отримує завдання для 
проведення групової дискусії сформульоване 
приблизне таким чином:

Прочитайте завдання в голос.
Обговорить його в малій групі.
За 3 – 3 хв. прийдіть до спільного рішення або 

підсумуйте дискусію.





КРОК 3.

Поки діюча мала група займає 

місце в центрі, викладач знайомить 

решту навчальної групи з завданням 

і нагадує правила дискусії в малих 

групах.





КРОК 4.

Малій групі в центрі кола 
пропонується вголос, протягом 3 – 5 
хв. обговорити можливі варіанти 
розв’язування проблемної ситуації. 
Учні, що знаходяться у 
зовнішньому колі слухають, не 
втручаючись в обговорення.





КРОК 5.
По закінченні відведеного для

дискусії часу, мала група повертається
на свої місця, а викладач ставить до
всієї навчальної групи запитання:
чи погоджуєтесь ви з думкою малої 
групи?
чи була ця думка достатньо 
аргументованою, доведеною?
який з аргументів ви вважаєте 
найбільш переконливим?





КРОК 6.
Наприкінці, викладач має 

обговорити з присутніми хід 
групової роботи, прокоментувати 
ступінь володіння навичками 
дискусії у малих групах і звернути 
увагу на необхідність та напрямки 
подальшого вдосконалення  таких 
навичок.





Викладачу слід обов’язково враховувати, 
що рефлексія є

компонентом інтерактивного навчання на 
уроці. Вона дає можливість учням і 
викладачу: усвідомити, чого вони навчились, 
пригадати деталі свого досвіду й отримати 
реальні життєві уявлення про те, що вони 
думали і що відчували, коли перший раз 
зіткнулися з тією чи іншою навчальною 
технологією.

природним невід'ємним

найважливішим



РЕФЛЕКСІЯ



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!
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