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Предметом вивчення навчальної дисципліни є форми, методи, методики,

методичні прийоми та засоби які застосовуються для організації навчального

процесу.

Дисципліна передбачає вивчення методики викладання філософії та юридичних

дисциплін як науковопедагогічної дисципліни, визначає її місце в системі

педагогічних наук вищої школи, зв’язки змісту та методів навчання філософії та

юридичними дисциплінами з актуальними потребами соціальноекономічного и

духовного розвитку країни; знайомить майбутніх магістрів з метою, завданнями

та напрямами реформування вищої освіти, з її структурою, дидактичними

основами організації навчального процесу, особливостями педагогічного

контролю, науководослідної роботи у навчальних закладах.



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика

викладання філософії та права у вищих навчальних закладах» є

отримання майбутніми магістрами глибоких і міцних знань з

методики викладання філософії та права у вищій школі,

формування їм навичок творчості в навчанні здобувачів,

слухачів, ознайомлення із особливостями професійної

майстерності та педагогічної техніки викладача.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні

бути сформовані такі компетентності:

- здатність до самовдосконалення, підвищення

інтелектуального та культурного рівня, до безперервної

професійної освіти, удосконалення професійної етики,

культурного кругозору спеціально-професійних навиків;

-здатність до критичного аналізу фактів та синтезу нових

наукових ідей на основі логічних аргументів;

-здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

-вміння виявляти, формулювати та вирішувати філософсько-

правові проблеми;

-здатність виявляти потенційні взаємозв'язки між різними

аспектами предметних знань і їх застосуванням у галузі освіти

та науки;

-уміння доводити результати досліджень та інновацій та

публічно їх представляти, обговорювати їх і дискутувати з

науково-професійною спільнотою.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема №1. Предмет і завдання філософії права

Тема №2. Ґенеза філософсько-правових вчень

Тема №3. Правова онтологія

Тема №4. Філософсько-правова епістемологія

Тема №5. Філософсько-правова антропологія

Тема №6. Філософсько-правова аксіологія

Тема №7. Інституційний вимір права. Право як явище цивілізації та культури

Тема №8. Плани семінарських занять та методичні поради щодо організації
самостійної роботи


