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Мета та завдання підручника

Новітня епоха – це не лише епоха надсучасних технологій, а і епоха 

права. Саме за допомогою норм права врегульовані складні соціальні 

відносини, формуються норми й правила життя людей в суспільстві, 

підтримується й забезпечується мир та стабільність на нашій планеті, 

виховується нове покоління, твориться добро та справедливість. Для того 

щоб норми права були реальними та дієвими необхідно, аби не лише 

фахівці-юристи, але й кожна людина була освічена в праві, щоб кожний не 

лише знав, але й умів застосовувати правові знання. 

Великого значення сьогодні набувають правова освіта та правове 

виховання, які формують правову культуру і правову свідомість.  

Щоб захистити свої права потрібно їх знати. Важливо щоб людина не 

лише знала, але й вміла застосовувати правові знання. Тому сьогодні слід 

не лише навчати певному обсягу знань, але й навичкам, які можна 

застосувати на практиці. Адже вам доведеться стикатися й вирішувати 

правові питання у власному житті і виступати згодом поширювачами 

правової освіти з-поміж інших. 

У нашому підручнику ви знайте де як цікаву і корисну інформацію про 

права і свободи людини в різних сферах її життєдіяльності, так і практичні 

вправи та ситуації, які допоможуть вам краще зорієнтуватися у світі права, 

нададуть вам практичних навичок щодо ваших дій у складних життєвих 

ситуаціях. 

Підручник складено на основі державної програми «Основи 

правознавства для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів». 



Мета та завдання підручника

Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової 

культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів. 

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є: 

▪ познайомити учнів з правом, його важливою роллю в житті 

суспільства, сприяти усвідомленню ними найбільш важливих понять і 

термінів юридичної науки;    

▪ сприяти формуванню у дітей фундаментальних цінностей, таких як 

права та свободи людини і громадянина, демократія, активна громадянська 

позиція й інші, що складають основу демократичної правової держави і 

громадянського суспільства в Україні; 

▪ виробити в учнів уміння: використовувати правові знання для 

реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати і 

регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у 

повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що 

стосуються неповнолітніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-

правових актів; застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, 

аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, 

розв’язувати проблеми; сформувати навички правомірної поведінки;  

▪ прищепити дев’ятикласникам інтерес до права, заохотити їх до 

свідомого використання, застосування й дотримання правових норм. 



Зміст та мова підручника

Висновки 

експертів:

▪ Мова підручника зрозуміла для учнів, лаконічна і точна. 

▪ Юридичні терміни, визначення, зміст нормативно-правових актів 

адаптовано й спрощено для рівня учнів та учениць 9-го класу. 

▪ Підручник не перевантажено правовим масивом. 

▪ Виклад матеріалу є системним та логічним. 

▪ Підручник добре збалансовано як щодо теоретичного матеріалу, так і 

практичної частини.  

▪ Зміст підручника забезпечує очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів, вчить їх вирішувати життєві проблеми, 

розвиває здатність практично діяти, що першочергово передбачено 

компетентнісним підходом до навчання. 

▪ Змістова частина підручника сприяє формуванню комплексу знань і 

умінь особистості, заснованих на знаннях, ціннісних орієнтаціях і 

отриманому під час виконання завдань на власному досвіді. 

▪ У підручнику повною мірою розкриті питання застосування 

предметних знань у практичній діяльності, зокрема, пропонується вирішити 

різноманітні юридичні ситуації, самостійно скласти тексти документів, 

написати заяви й звернення до відповідних органів, проаналізувати тексти 

документів з метою формування власних суджень тощо. Подібні завдання 

спонукають учнів до використання здобутих знань у реальних життєвих 

ситуаціях.  

▪ Водночас зміст проєкту підручника успішно реалізує засвоєння 

ключових компетентностей через аналіз нормативно-правових актів. 



Рубрики та умовні позначення



Цікаво знати

4.1. 

Соціальні 

норми: 

поняття та 

види



Електронний додаток, QR-коди

Допоміжні матеріали до курсу: зображення, навчальне відео, тексти, 

схеми, завдання, сайти, нормативно-правові акти ООН, Ради Європи, 

України, й багато цікавого та корисного що можна використовувати як на 

уроці так і для роботи вдома. 



Опорні схеми, таблиці, малюнки

§ 4. 

Форми 

держави

Опорні схеми, таблиці, малюнки 
забезпечують краще розуміння й 
візуальне сприйняття навчального 

матеріалу



Робота з підручником
Після очікуваних результатів, що подаються перед кожним 

параграфом, учні мають нагоду ознайомитися із змістом параграфів. 

 

В кінці кожного параграфа подається матеріал під назвою 

«Інтерактивні завдання». Це матеріали для роботи на уроці. Там містяться 

вправи та завдання які допоможуть успішно опрацювати й засвоїти 

навчальний матеріал. Також ці завдання допоможуть застосувати набуті 

теоретичні знання на практиці.  

 

Така структура підручника надає можливість вчителю 

самостійно комбінувати й будувати урок й, на власний розсуд, в більшій 

чи меншій мірі використовувати практичні та інтерактивні вправи, 

вправи для розвитку критичного мислення, кооперативного навчання 

тощо. За своєю власною ініціативою (можливостями, знаннями, 

нахилами) вчитель самостійно визначає необхідні методики для 

максимально якісних результатів з огляду на можливості, знання й 

нахили учнів та учениць. 



Завдання та запитання



Тестові підсумкові завдання

Після завершення вивчення 
кожної теми в підручнику 
подано 4-х рівневі тестові

завдання



Додатки

В кінці підручника в розділі «Додатки» для зручності роботи 
на уроках подано скорочено та адаптовано:



Додатки

40 
технологій 

та 
методів



Форзаци



Форзаци



Електронний диск

Складовою підручника є електронний диск
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