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Підсумковий контроль 

 
Залік  

Результатом вивчення дисципліни (компетентності) є 
Загальні 

компетентності 

за освітньо-

науковою 

програмою 

ЗК2 

 

 

 

ЗК4 

 

ЗК6 

 

 

ЗК7 

 

 

 

ЗК8 

 

 

 

ЗК11 

Здатність до самовдосконалення, підвищення 

інтелектуального та культурного рівня, до 

безперервної професійної освіти, удосконалення 

спеціально-професійних навиків. 

Здатність до критичного аналізу фактів та синтезу 

нових наукових ідей на основі логічних аргументів. 

Здатність визначати, формулювати та розв’язувати 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси 

та приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, знання основ ділового спілкування, 

оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напрямку та міжособистнісної взаємодії. 

Набуття ораторської майстерності для публічного 

представлення і захисту наукових результатів, 

публічного виступу на вітчизняних та міжнародних 

наукових форумах, конференціях і семінарах. 

Здатність до удосконалення педагогічної 

майстерності, педагогічної техніки, професійних 

вмінь майбутніх вчених, викладачів вищої школи. 

Фахові 

компетентності 

за освітньо-

науковою 

програмою 

ФК3 

 

 

 

 

ФК7 

 

ФК9 

Спроможність аналізувати, оцінювати та 

порівнювати різноманітні теорії, концепції та 

підходи з предметної сфери наукового дослідження, 

робити відповідні висновки, надавати пропозиції та 

рекомендації. 

Вміння юридично правильно кваліфікувати факти і 

обставини у праві. 



 

 

ФК11 

 

 

 

ФК13 

Розуміння необхідності поваги до честі та гідності 

особистості, захисту прав і свобод людини і 

громадянина, соціальних спільнот. 

Володіння юридичною, науковою термінологією та 

юридичною технікою, здатність правильно 

відтворювати результати професійної діяльності в 

юридичній та іншій документації. 

Здатність застосовувати юридичні знання та 

впроваджувати результати наукових досліджень в 

нормотворчій, правозастосовній, викладацькій та 

інших видах професійної діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання за 

освітньо-

науковою 

програмою 

ПР1 

 

 

ПР3 

 

 

ПР4 

 

 

ПР5 

 

 

 

 

ПР7 

 

 

ПР8 

 

 

ПР9 

 

 

ПР10 

 

 

 

ПР11 

 

 

ПР12 

 

 

 

 

ПР13 

 

Уміння навчатися та застосовувати набуті знання та 

навички для проведення наукового дослідження та 

впровадження його результатів на практиці. 

Генерування нових ідей (креативність), абстрактнее 

мислення, вміння пристосовуватись до нових умов 

та ситуацій. 

Вміння абстрактно мислити, аналізувати та 

синтезувати правову інформацію в складних і 

непередбачуваних умовах. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

організовувати, планувати, реалізовувати та 

презентувати наукове дослідження 

фундаментального та/або прикладного спрямування 

з проблем у сфері права. 

Уміння проводити наукові дослідження, визначати 

нові підходи, напрями, шляхи вирішення складних 

правових завдань. 

Опанування найважливіших фактів, концепцій, 

принципів і теорій права; вміння застосовувати ці 

знання для розв’язання практичних завдань. 

Здатність спілкуватися з різними цільовими 

аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, 

методи, техніки та прийоми. 

Опанування підходів до моделювання складних 

правових процесів, прогнозування їх розвитку в 

умовах динамічних соціо-економічних перетворень. 

Здатність до розробки конкретних пропозицій щодо 

удосконалення правового механізму у сфері 

суспільних відносин. 

Уміння обґрунтовано і доступно презентувати 

результати власних наукових досліджень як 

вимогливій професійній аудиторії, так і широким 

колам споживачів наукового продукту, 

безпосереднім суб’єктам правовових відносин. 

Здатність до письмового й усного представлення 

наукового та практичного матеріалу та 

аргументування його результатів. 



 

ПР15 

Здатність розробляти та доступно викладати освітні  

дисципліни для здобувачів правової освіти, 

застосовувати новітні освітні методики, 

психологічні прийоми. 

Пререквізити дисципліни: 

Дисципліна сприяє оволодінню здобувачами основними формами, методами та 

прийомами педагогічної діяльності. Ефективність засвоєння змісту дисципліни 

«Методичні основи викладання юридичних дисциплін» значно підвищиться, 

якщо здобувачі попередньо опанували матеріалами всіх галузей права. 

Мова викладання: українська  

 

Форми поточного 

контролю: 

Усне опитування, проблемні ситуації, творчо-пошукові 

завдання, тренувальне тестування, контрольне тестування 
 

Рекомендована 

література (основні 

джерела): 

1. Калашнікова Л.М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої 

школи у схемах і таблицях: навчальний посібник. Харків, 

2016. 260 с. 

2. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: 

Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 

224 с. 

3. Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі: 

Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, 2014. 200 с. 

4. Можайкіна О.С. Методичні основи викладання 

юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах: 

Навчальний посібник. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., друкарня 

«Волиньполіграф», 2012. 174 с. 

5. Чужикова В.Г. Методика викладання права: навч. посіб. 

Київ: КНЕУ, 2009. 425 с. 
 

Тематичний план 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контролю 
Усього 

годин / 

кредитів 

з них 

лекції 

практичні 

(семінарські) 

заняття / МК 

самостійна 

робота 

студентів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Методичні 

основи підготовки і 

проведення лекційних 

занять з юридичних 

дисциплін 

 2 2 9 УО, ТПЗ, 

ПС 

Тема 2. Методика 

підготовки і 

проведення 

семінарських 

(практичних) занять з 

юридичних дисциплін 

 2 2 9 УО, ТПЗ, 

ПС, ТТ 



Тема 3. Методичні 

основи організації і 

керівництва 

самостійною роботою 

студентів 

 2 2 8 УО, ТПС 

Тема 4. Методичні 

основи проблемного 

викладання 

юридичних дисциплін  

 4 2 10 УО, ТПЗ, 

ПС, ТТ 

Тема 5. Методи і 

засоби викладання 

юридичних дисциплін 

 2 2 10 УО, ТПЗ 

Тема 6. Контроль 

знань студентів у 

закладі вищої освіти 

 2 1 8 УО, ТПЗ, 

ПС 

Тема 7. Професійна 

культура викладача 

юридичних дисциплін 

 2 1 8 ТПЗ, ПС, 

КТ 

Разом 90/3 16 12 62  

 

Політика дисципліни 
 

Аудиторне 

навчання 
Для ефективного опанування дисципліни передбачено 

проведення лекційних і практичних занять.  

Розклад занять формується навчальним закладом. 

 

Відпрацювання 

пропущених занять 
Здобувач, який пропустив лекційне та/або практичне 

заняття, самостійно опрацьовує навчальний матеріал, 

виконує завдання для самостійної роботи. 
 

Допуск до 

підсумкового 

контролю 

Допускаються всі здобувачі.  

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Підсумковий контроль знань у формі заліку проводиться 

як форма оцінювання рівня засвоєння здобувачем 

теоретичного та практичного матеріалу. За результатами 

підсумкового контролю здобувач одержує всього – 

100 балів. 
 

Інформація про 

викладачів 

дисципліни 

Можайкіна Олена Станіслаівна, канд.психол.н., доцент, 

доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного 

та цивільного права, адвокат, сертифікований медіатор 

(DAA) 

E-mail: o.mozhajkina@knute.edu.ua  

Тел.: 044-513-02-26 

Адреса: Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Л-402 
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