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Вступ 

Особистісно-орієнтоване навчання в сучасній освіті 

Освіта є однією з найширших педагогічних категорій. Державна національна 

програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.), Закон України "Про освіту" проголошують 

освітні пріоритети забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку людини, як 

особистості та найбільшої цінності суспільства, формування у неї цілісної картини 

світу, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, що спонукає до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в 

навчанні. 

В умовах гуманізації й демократизації освіти викладач і учень змінюються, 

взаємодіють і разом беруть учать в оновленні навчального процесу. Дуже часто 

причиною низьких результатів учнів є нерозуміння викладачем індивідуальних, у 

тому числі і психологічних особливостей або невірне їх трактування. В результаті 

цього, при традиційній системі навчання, такі учні рідко можуть почуватись гідно та 

бути успішними. Звідси низька самооцінка, негативні думки щодо власних 

розумових здібностей, впевненість у тому, що вони не можуть досягати успіху. 

Мрія будь-якого педагогічного колективу і викладача  - це найбільш повне 

розкриття можливостей і здібностей кожного учня, розвиток його неповторної 

індивідуальності. Шляхом до здійснення цієї мрії є особистісно-орієнтоване 

навчання. 

Головним принципом розробки технології особистісно-орієнтованого 

навчання є визнання індивідуальності учнів, створення необхідних і достатніх умов 

для їх розвитку. Особистісно-орієнтоване навчання має забезпечити розвиток і 

саморозвиток особистості, виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей. 

Технологізація особистісно-орієнтованого процесу передбачає спеціальне 

конструювання навчальних текстів, дидактичного матеріалу, методичних 

рекомендацій до його використання, типів навчальних діалогів, форм контролю за 

особистим розвитком учнів у ході оволодіння знаннями. 

Таким чином з точки зору задоволення викликів сучасного суспільства до 

особистості, зокрема уміння жити в полі культурного простору, співіснувати з 

іншими особистостями, шанувати власну і поціновувати чужу історію та культуру, 
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саме культурологічна парадигма найбільш відповідає вимогам часу. Її реалізація 

створює можливість для гармонійного поєднання природного, соціального і 

культурного саморозвитку людини. На зміну традиційному навчанню з його метою 

– набуття певної суми знань, вироблення окресленого кола умінь і навичок – 

приходить особистісно-орієнтоване, яке створює умови для самореалізації 

особистості, реального перетворення її на суб’єкта власної діяльності і суб’єкта 

культури. 
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Характеристика й навчально-виховні задачі тем уроків 

 Вивчення в курсі Правознавства тем: Фінансового, Кримінального та 

Трудового  права України відіграє велике значення в формуванні світогляду учнів. 

Адже громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без 

держави. Держава, в свою чергу, як організація публічної влади, неминучою умовою 

реалізації притаманних їй завдань і функцій передбачає наявність державних 

фінансів, кримінального права роль якого полягає в охороні найважливіших 

суспільних відносин від крайніх форм їх порушення. Виходячи зі специфіки завдань 

специфічним є і метод, за допомогою якого ця охорона здійснюється, а також  

трудове право України, яке є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні 

з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-

економічних відносин, що змінюються у світі. 

При проведенні даних уроків вважаю доцільним використання наступних 

форм роботи:  

 Фронтальна робота. 

 Індивідуальна робота. 

 Робота в парах. 

 Робота в малих групах.  

Я зосередив свою увагу на цих формах роботи тому, що:  

Фронтальна робота  означає постановку перед групою проблемних питань, 

або пізнавальних завдань, у вирішенні яких беруть участь усі учні: вони пропонують 

варіанти розв’язання, перевіряють, обґрунтовують, найбільш вдалі, відкидають 

неправильні. Тримаючи всю групу у полі зору, викладач може з достатньою 

точністю визначити готовність учнів до навчання, рівень засвоєння вправ 

Використовуючи цей метод, можна досягти високого тренувального ефекту занять 

 Індивідуальна робота метод, який може використовуватись у всіх частинах 

уроку і дає змогу застосовувати доступний кожному темп засвоєння вправ, 

запропонувати найраціональнішу індивідуальну послідовність навчання і потрібні 

підготовчі вправи.  
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 Робота в парах сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває вміння 

пристосовуватися до роботи в групах, готує грунт для широкого і ефективного 

застосування інтерактивних технологій. Вона дуже ефективна на початкових етапах 

навчання.  

 За умов парної роботи всі учні в групі отримують можливість говорити, 

висловлюватися. Робота в парах дає учням час поміркувати, обмінятись ідеями з 

партнером і лише потім озвучити свої думки перед групою. Ця форма роботи 

розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, вести 

дискусію. Під час роботи в парах швидко виконати вправи, які за інших умов 

потребують багато часу.  

Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для 

спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, 

допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок 

допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх. Більшість завдань слід 

опрацьовувати саме в малих групах або парах, тому, що учням краще висловитися в 

невеличкій групі. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає 

потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. 

Методом «Акваріум» Викладач. розподіляє учнів на чотири групи і пропонує їм 

прочитати текст карток. Він пояснює, що ці норми будуть потрібні під час 

виконання наступного завдання. 

Потім одна з груп сідає в центр класу. Це необхідно, щоб відокремлювати діючу 

групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує лист із ситуацією і таке 

завдання: 

- прочитати вголос ситуацію; 

- обговоріть її в групі, використовуючи метод дискусії; 

- дійдіть спільного рішення за 3-4 хвилини. 

Метод «Мікрофон» дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію. 

Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловлювати думку. 

Тому інші учні не можуть говорити, кричати з місця, оскільки право говорити має 

тільки той, у кого «символічний» мікрофон. 
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Очікувані результати 

 Після цих уроків учні зможуть: 

 визначити поняття фінансового, кримінального та трудового права; 

 називати основні інститути та джерела вище зазначених галузей права; 

 характеризувати основні етапи бюджетного процесу, стадії скоєння злочину; 

 називати основні права і обов’язки роботодавців та працівників; 

 давати загальну характеристику основних галузей права України.  

Кожен урок передбачає вирішення виховних задач. 

Виховною метою на даному уроці є сприяння розвитку розуміння того, що 

сучасна Україна є продовжувачем правових традицій та правонаступницею держав, 

що існували на території нашої країни.   
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Урок №22 

Фінансове право 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

1. Початковий рівень 

Виконайте тестові завдання 

1. Строк повноважень судді, якого призначено вперше 

А) 5 р. Б) 6 р В) 7р Г) 8 р. 

2. Кількість суддів Конституційного Суду України 

А)12 Б)14 В)18 20 

3. Поняття територіальна громада охоплює 

А) Жителів 

району,області 

Б) Місцеве 

самоврядування 

В)Об'єднання людей 

за політичними 

поглядами 

Г) Жителів 

села, селища, 

міста. 

 

2. Середній рівень. Порівняйте поняття 

Сільська, селищна рада Районна, обласна рада. 

  

 

3. Достатній рівень 

Метод «Семафор» 

Учні повинні проаналізувати наступні юридичні ситуації 

Визначення правоохоронних та правозахисних органів, до яких належить 

звернутися у таких ситуаціях. 

1. Вас незаконно, на вашу думку, затримано міліцією, яка при цьому допустила 

порушення закону. 

2. Проти вашого приятеля висунуто звинувачення у скоєнні злочину. 

3. Ви стали свідком зіткнення автомобілів, внаслідок якого постраждали люди. 
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4. Високий рівень 

Розв'яжіть ситуацію 

 Селищна рада за ініціативи мешканців затвердила місцевий збір з власників 

собак. Районна рада скасувала це рішення, мотивуючи це перевищенням селищною 

радою своїх повноважень.  

 Схарактеризуйте повноваження сільських, селищних , міських рад. Дайте 

правовий аналіз ситуації.  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

Фронтальна бесіда 

 Яким чином планують видатки у вашій родині? 

 Чи берете Ви участь у цьому процесі?  

 

ІV. Мотивація теми уроку 

Проблемне завдання 

Вислів Г. С Сковороди про багатство та бідність: «Чи не дивина, що один у 

багатстві бідний, а інший у бідності багатий?!» 

Запитання учням 

Як ви розумієте вислів українського філософа? 

Чи може ця теза стосуватися не тільки окремої людини, а й держави загалом? 

 

V. Вивчення нового матеріалу 

Робота з терміном та джерелами фінансового права 

Поняття фінансового права — сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини щодо мобілізації (отримання), розподілу та використання 

коштів держави та органів місцевого самоврядування. 

Джерела фінансового права: 

• Конституція України; 

• Бюджетний кодекс України; 

• закони України; 

• підзаконні нормативно-правові акти (зокрема акти Національного банку України). 
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Дидактична гра «Логічний ланцюжок» 

Викладач викликає до дошки чотирьох учнів і пропонує їм таблички, на яких 

записані певні стадії бюджетного процесу. Учні демонструють групі ці картки, 

утворюючи неправильну послідовність бюджетного процесу. Викладач пропонує 

шляхом обговорення з аргументуванням своєї позиції розташувати картки в 

правильній послідовності й дати назву процесу: «Стадії бюджетного процесу» 

Очікуваний результат 

Стадії бюджетного процесу 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Робота в малих групах 

        Учні об'єднуються в 4 групи, кожна з груп отримує картки з певною 

класифікацією видів податків 

Алгоритм виконання завдання 

- Група має опрацювати матеріали так, щоб міг відповісти кожен її учасник. Від 

цього залежить оцінка роботи групи. 

- Викладач викликає до дошки будь-якого представника з кожної групи.  

- Представник ознайомлює аудиторію з видами податків, а інший член групи 

занотовує назви (без розкриття змісту) на дошці.  

- Інші групи в цей час повинні з'ясувати, яку саме класифікацію розкриває 

викладач. 

- В кінці викладач підраховує кількість балів кожної групи і оголошує, хто 

переміг у цьому змаганні.  

Складання проектів бюджету. 

Розгляд та прийняття закону про 

Державний бюджет  України, рішення 

про місцевий бюджет. 

Виконання бюджету 

Підготовка і розгляд звіту про 

виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього. 
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Зразки карток, які отримують групи на початку роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка №1 

      Залежно від суб’єкту (платника податку) розрізняють такі види податків 

- Податки з юридичних осіб (податок на додану вартість – ПДВ, податок на 

прибуток, акциз тощо) 

- Податки з фізичних осіб (податок на майно, податок на промисел, прибутковий 

податок  тощо). 

- Податок з юридичних та фізичних осіб (земельний податок, податок з власників 

транспортних засобів тощо). 

 

Картка №2 

      Залежно від характеру використання розрізняють…: 

- Податки загального призначення (державне мито , збір за обов’язкове державне 

або пенсійне страхування тощо) 

- Цільові податки (земельний податок,  за паркування автомобілів тощо) 

 

Картка №3  

      За методом стягнення податки поділяються на : 

- Прямі податки ( прибутковий, земельний, податки на майно тощо) 

- Непрямі податки (акцизи, податок на додану вартість тощо) 

 

Картка №4  

      За періодичністю стягнення бувають:  

- Одноразові, що сплачуються один раз протягом певного відрізку часу 

(найчастіше податкового періоду), за вчинення певних дій (податок з майна, яке 

отримується у спадщину або в подарунок, тощо) 

- Систематичні (регулярні), тобто такі, які сплачуються з певною 

періодичністю (щомісячно, щоквартально – акцизний збір, податок на прибуток 

фізичних осіб тощо).  
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

Юридичний практикум у формі фронтального опитування 

Завдання учням 

Знайдіть у тексті правильні твердження, а помилкові виправте 

- Єдиним джерелом фінансового права є Бюджетний кодекс України 

- Суб'єкти фінансових правовідносин рівноправні 

- Фінансова відповідальність є одним з основних видів юридичної 

відповідальності 

- Зведений бюджет – це сукупність усіх бюджетів, що входять до бюджетної 

системи України 

 

VІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина 

- Гавриш С.Б. Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: 

рівень стандарту, академ. рівень // С.Б. Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. 

– К.: Генеза, 2010. – 416 с Опрацювати § 18 

- Виконати в зошиті тестові завдання, що розміщені у підручнику § 18 

Додаткове завдання для допитливих 

- Підготуватися до конкурсу на кращу доповідь (до 2хв) з теми: «Кожен 

зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених 

законом» 
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Уроку №25 

Кримінальне право 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

ІІ Перевірка домашнього завдання 

1. Початковий рівень 

Виконайте тестові завдання 

1. Екологічне законодавство складається з: 

а) джерел 

природноресурсового; 

б) джерел 

природоохоронного; 

в)екологобезпечних 

актів; 

г) всі 

варіанти вірні 

2. Чистий економічний ефект від природоохоронної діяльності розраховується, як правило: 

а) на п'ять років б) на один рік в) помісячно г) на будь-

який термін 

3. Порушення навколишнього середовища бувають: 

а) природні б) антропогенні в) техногенні г) усе 

перелічене 

 

2. Середній рівень 

Прочитайте текст. З'ясуйте, які твердження є вірними, а які ні 

 Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на 

володіння, користування та розпорядження природними багатствами. 

 В окремих випадках, згідно з законодавством, загальне природокористування 

є оплатним.  

 

3 Достатній рівень 

Порівняйте поняття 

загальне природокористування спеціальне природокористування 
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4. Високий рівень 

Учні, котрі виявили бажання створити слайд про види рослин чи тварин, занесених 

у Червону книгу України, проводять демонстрацію своєї пошукової роботи 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

 Перегляд фрагменту мультиплікаційного фільму «Жив-був Пес» (а саме 

того моменту, коли правопорушники в ночі виносить речі з хати, а Пес майже 

не реагує на злочинця, за що й буде вранці вигнаний хазяїном з дому) 

 Запитання учням:  

 Як називається таке діяння? (Правопорушення) 

 Який вид неправомірного діяння показано у мультиплікаційному фільмі? 

(Злочин) 

 Яка галузь права регулює такі відносини? (Кримінальне право) 

  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Вислови Г.С. Сковороди про природу правопорушень: 

 «О коли б ми в ганебних справах були такі ж сором’язливі й боязкі, як часто 

буваємо ми боязкі й хибно сором’язливі у порядних вчинках!» 

 «Не може не блудити нога твоя, коли блудить серце» 

Запитання учням 

 Що мав на увазі український філософ, говорячи про «блуд серця»? 

 Чи пов’язані діяння людини з її волею та думками?  

 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Робота з терміном 

Злочин — це передбачене Кримінальним Кодексом суспільно небезпечне винне 

діяння (або бездіяльність), що відрізняється від адміністративного проступку. 

Співучасниками злочину є: 

 Виконавець – особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину 

безпосередньо здійснила злочин. 
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 Організатор – особа, яка організувала здійснення злочину, керувала його 

підготовкою чи скоєнням, створила організовану групу та ін.  

 Підбурювач – особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом схилила 

іншого співучасника до скоєння злочину 

 Пособник – особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь 

сприяла скоєнню злочину. 

 

Дидактична гра «Чи має місце злочин?» 

(Група об’єднується в 4 підгрупи. Кожна підгрупа отримує картку із 

запропонованою задачею й визначає, чи є дана ситуація прикладом злочину і чому. 

Потім кожна група оголошує свої ситуації, а решта учнів повинні визначити, чи 

має місце злочин, аргументуючи свою відповідь. Остаточну відповідь дає та 

підгрупа, чия ситуація обговорюється) 

 

Ситуації 

 

 

 

1 

Одного разу Петро Петрович посварився зі своїм сусідом по дачі. Вони 

так і не помирилися, а своїм рідним Петро Петрович часто казав: 

«Колись куплю рушницю і вб’ю сусіда-негідника». Але він не був 

агресивною людиною, і його погрози так і залишилися словами 

 

2 

16-річні підлітки намагались відчинити автомобіль сусіда, що стояв у 

дворі. Сусід побачив їх у вікно і викликав міліцію. Підлітки були 

затримані 

 

3 

Учень дев’ятого класу не підготувався до контрольної і щоб зірвати 

урок, зателефонував до міліції й повідомив, що школа замінована 

 

4 

Сварка 16-річного Петра і 15-річного Василя закінчилася бійкою, під 

час якої Василь отримав серйозні тілесні ушкодження, після яких 

півроку пролежав у лікарні 
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Метод «Акваріум» 

Учні працюють у підгрупах, створених для виконання попереднього завдання 

Порядок роботи: 

1) Кожна підгрупа демонструє свою ситуацію; 

2) користуючись відповідними статтями Кримінального кодексу, по черзі обговорює 

свою ситуацію; 

3) метою обговорення має бути визначення виду злочину; 

4) інші підгрупи в обговоренні участі не приймають, немовби спостерігаючи за 

діями через скло акваріуму; 

5) підгрупа, ситуація, порушення в якій не мало складу злочину, виступає в ролі 

експертів, що наприкінці оцінюють роботу всіх підгруп. 

Робота з правовим документом 

Кримінальний кодекс України 

Ст. 18. Суб’єкт злочину. 

Суб’єктом злочин є фізична осудна особа, яка скоїла злочин у віці, з якого, згідно з 

цим кодексом, має наставати кримінальна відповідальність. 

Відповідальність настає з 16, за окремі види — з 14 років. 

Об’єктом злочину є порушені цінності (матеріальні та нематеріальні (життя та 

здоров’я)), що охороняються Кримінальним кодексом. 

Об’єктивна сторона — протиправні діяння або бездіяльність. 

Суб’єктивна сторона — наявність вини у формі умислу, або через необережність. 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

Юридичний практикум - розв'яжіть ситуацію 

  Працівник міліції О. Бобиленко, відчуваючи неприязнь до М.Петренка, 

пов’язану з особистими спогадами, вирішив його вбити. Одного дня він підстеріг 

свою жертву неподалік від входу до будинку, де той мешкав. Побачивши М. 

Петренка, О. Бабиленко витягнув табельний пістолет і прицілився, але в останній 

момент вирішив не стріляти і поклавши пістолет до кобури, пішов додому. 

 Чи підлягає О. Бабиленко притягненню до кримінальної відповідальності? 

Відповідь обґрунтуйте. 
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VІ. Домашнє завдання 

1. Гавриш С.Б. Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: 

рівень стандарту, академ. рівень // С.Б. Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: 

Генеза, 2010. – 416 с Опрацювати § 22. Письмово дати відповіді на тестові завдання 

в кінці параграфу 

2. Повторити конспект на тему «Юридична відповідальність» 

Творче завдання  

Метод проектів 

(Учні були поділені на групи, кожна група отримала завдання підготувати 

Інформаційний Проект середньої тривалості на одну із запропонованих тем. 

Основою Проекту є збір інформації про об’єкт дослідження з метою його аналізу) 

Приклад проекту додається (ДОДАТОК 1) 

Теми: 

1. Злочин – найбільш серйозне правопорушення 

2. Методи розслідування злочинів 

3. Результат злочину 

 

Орієнтовні питання: 

1. Загальні характеристики злочинів 

2. Які наслідки матиме злочин, який ви аналізували, для: 

а)  потерпілої особи; 

б)  особи, що скоїла злочин; 

в)  суспільства 
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Урок №32 

Трудове право 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів 

 Психологічне налаштування учнів 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

1. Початковий рівень 

Виконайте тестові завдання 

1. Право на безоплатну приватизацію землі мають: 

а) іноземні 

громадяни 

б) громадяни 

України 

в) юридичні особи. 

2. Суб'єктами спільної сумісної власності на земельні ділянки можуть 

бути: 

а) подружжя  б) підприємства в) державні органи 

3. Хто виступає суб'єктом права державної власності на землю в 

Україні? 

а) держава б) Кабінет Міністрів 

України; 

в)Фонд державного 

майна України. 

 

2. Середній рівень 

Порівняйте поняття. 

Право власності на землю право користування земельною ділянкою 

  

 

3. Достатній рівень 

Прочитайте текст 

Знайдіть невірні твердження і виправте помилки 

 Основним джерелом земельного права є Земельний кодекс України. 

 Іноземні громадяни можуть набути право власності на землі 

сільськогосподарського призначення. 

 Найпоширенішим є поділ землі на види по цільовому призначенню.  
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4. Високий рівень 

Розв'яжіть ситуацію 

Безхатченко виїхав на постійне проживання в Польщу, через 5 років він набув 

громадянство цієї країни. В Україні у Львівській області в нього залишився 1 гектар 

землі сільськогосподарського призначення, який він здав в оренду строком на 5 

років. Під час короткої поїздки до рідного села сільський голова повідомив 

Безхатченка про те, що той не може бути власником земель сільськогосподарського 

призначення і тому повинен протягом місяця відчужити земельну ділянку, здану 

ним в оренду. Безхатченко проти цього заперечував. 

Вирішіть цей спір. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

Робота з Конституцією України. Визначення основних прав громадян.  

Користуючись ст. 43 Конституції України, визначте: 

1) Що включає в себе право на працю? 

2) Яким чином держава гарантує можливість реалізації цього права? 

3) Які види праці в Україні заборонені або обмежені? 

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності 

 Перегляд фрагменту із фільму «Нові часи» ( 2хв) 

Запитання учням 

 Як ви гадаєте, які відносини зображені у фрагменті цього фільму?  

 Чи хотіли б Ви працювати в таких умовах?  

 

V. Вивчення нового матеріалу 

Робота в парах 

Метод «Мозковий штурм» 

 Опрацювавши статті 3, 7, 8 КЗпП України, вкажіть, які саме трудові відносини 

регулює цей Кодекс 
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Чи належать до трудових наступні відносини: 

а) хлопець влітку найнявся працювати у фермерське господарство сусіда, за роботу 

отримує гроші; 

б) у вільний від навчання час та під час літніх канікул, дівчина допомагає батькам, 

працюючи в їхньому фермерському господарстві; 

в) під час літніх канікул батько влаштував свою дочку секретаркою на роботу до 

себе на фірму? 

Завдання 

Виявіть робітника та роботодавця 

 Громадянин А. був прийнятий на роботу до будівельної фірми. 

 Громадянка Н. працює реалізатором у магазині, що належить приватному 

підприємцю. 

 Громадянин К. найнявся на роботу до фермерського господарства. 

 Громадянка С. була прийнята до школи вчителем молодших класів. 

 

Метод «Відкритий мікрофон» 

Пригадайте та розкажіть відомі вам історії з життя ваших рідних та знайомих щодо 

проблем, які виникли у них під час працевлаштування 

Завдання 

Користуючись інформацією, яку ви почули під час «Відкритого мікрофону», зробіть 

висновки: 

• Які зараз проблеми найчастіше супроводжують тих, хто має намір 

працевлаштуватись? 

• Чи вважаєте ви, що існуюча система працевлаштування населення є досить 

ефективною? 

 

Робота з правовим документом 

Закон України «Про зайнятість населення» 

Ст. 18. Державна служба зайнятості 

1. Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної 

орієнтації, підготовки та перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки 
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тимчасово непрацюючих громадян у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів, 

створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під 

керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

2. Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються 

державною службою безкоштовно. 

Ст. 19. Обов’язки та права державної служби зайнятості 

 

Завдання - впишіть пропущені слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна бесіда 

 Визначте цілі створення служби зайнятості. 

 Яку допомогу надає громадянам служба зайнятості? 

 На яких умовах надається ця допомога? 

 

 

Державна служба зайнятості:  

…консультує громадян, …, що звертаються до служби зайнятості про 

можливість отримання роботи, …, вимоги, що стосуються професії та 

інших питань, які є корисними для сприяння зайнятості населення; 

…надає допомогу громадянам у виборі необхідної праці; 

…організує в разі необхідності професійну підготовку та перепідготовку 

громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших 

навчальних закладів, що проводять підготовку та перепідготовку 

громадян…; 

…надає послуги з працевлаштування та професійної орієнтації робітникам, 

що бажають змінити професію чи місце роботи… 
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Робота в групах 

1. Запропонуйте ситуацію з приводу працевлаштування, вказавши, хто ви, яку освіту 

маєте, на яку роботу претендуєте. 

2. Складіть резюме, яке б могла надати ця людина під час працевлаштування (текст 

резюме складається на окремому аркуші і передається вчителю, оскільки буде 

використаний на наступному уроці). 

Перелік питань для написання резюме: 

 Прізвище, ім’я та по батькові. 

 Трудовий досвід: посади, що обіймали до цього часу, із зазначенням місця і 

часу роботи. 

 Службову, домашню адресу, телефон. 

 Інформацію про освіту (навчальні заклади, що їх ви закінчили, та фах, який ви 

отримали). 

 Професійні досягнення (наукові публікації, премії, перемоги в конкурсах та 

олімпіадах тощо). 

 Наявність професійних навичок і досвіду роботи в цій галузі. 

 Рівень володіння іноземними мовами. 

 Інші навички (володіння комп’ютером, наявність прав водія тощо). 

 На яку посаду ви претендуєте. 

 

Якщо ваше резюме зацікавило роботодавця, вас можуть запросити на співбесіду. 

Співбесіда — це детальне особисте знайомство керівництва підприємства з особою, 

що бажає працевлаштуватись. Вона може бути попередньою (з начальником відділу 

кадрів, або менеджером з персоналу) і вирішальною (з керівником відділу, в якому 

ви будете працювати, чи з керівником підприємства). 

У співбесіді можуть брати участь кілька працівників (менеджер, психолог тощо) 

та водночас декілька претендентів. 

Завдання 

Які запитання можуть бути поставлені претенденту під час співбесіди? 

(Узагальнений варіант запропонованих учнями запитань бажано зберегти до 

наступного уроку) 
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V. Закріплення вивченого матеріалу 

Юридичний практикум 

 Розв'яжіть ситуацію 

Микола  Незамінний, який працював слюсарем на заводі, подав заяву про звільнення 

за власним бажанням. Через два тижні директор заводу повідомив Миколі, що він не 

може його звільнити, бо не вдалося знайти йому на зміну іншого слюсаря, і тому 

Микола повинен ще працювати на заводі. Чи повинен Микола працювати на заводі 

доти, поки йому буде знайдено заміну? 

Відповідь обґрунтуйте.  

 

VI. Домашнє завдання 

Обов’язкове  

Гавриш С.Б. Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень 

стандарту, академ. рівень // С.Б. Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: Генеза, 

2010. – 416 с. Опрацювати § 30 

Додаткове 

 Написати твір-роздум «Що дає людині реалізація права на працю?» 

 Підготувати матеріали ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства. 
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ДОДАТОК №1 

Приклад учнівської презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Молода жінка, не 

знайшовши іншого 

способу заробити собі на 

життя, викрала дитину, 

вимагаючи від батьків 

викуп. Завдяки діям 

спецпідрозділів органів 

внутрішніх справ її було 

затримано, дитину 

повернули батькам

3. Під час полювання мисливець, почувши в 

кущах важкі кроки та очікуючи саме з цього 

напрямку появи звіра, здійснив постріл з 

рушниці. Але замість звіра до місця 

розташування мисливців наближався їх 

товариш, який запізнився. Чоловік отримав 

важке поранення, від якого пізніше помер.

2. Офіцер, повертаючись з 

бойового чергування в 

цивільному одязі, але зі 

зброєю, став свідком нападу 

кількох юнаків на літню пару і, 

припиняючи напад, здійснив 

кілька пострілів у повітря. 

Коли ж нападники 

спробували вирвати у нього 

зброю, він поранив двох з них

Визначте, чи мав місце злочин та його склад; 

стадію скоєння злочину; види співучасті

1. Група підлітків, зламавши 

замок, вночі увійшла до 

сільського магазину і винесла з 

нього товарів на 5 000 гривень.


