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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ НА ТЕМУ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ 
ДЕРЖАВИ («Правознавство, 10 кл.»)

Тема уроку: Історичні аспекти виникнення дер
жави.

Мета уроку:
— охарактеризувати основні причини створення 

держави, сформувати понятт і «суспільство», «дер
жава», «країна», пояснити різницю між цими понят
тями, висвітлити основні економічні, політичні, соці
альні передумови виникнення держави, охарактери
зувати класифікацію суспільних відносин, пояснити 
теорії виникнення держави та простежити зміни, які 
відбулися в організації суспільних відносин з появою 
держави, ознайомити учнів і: історичними типами 
держав.

— сформувати уміння ана.» ізувати, узагальнюва
ти, виділяти головне, складати план-конспект, фор
мулювати тези конспекту, користуватися юридичною 
термінологією.

— виховувати громадянськ а активність, удоскона
лити навички застосовувати от зимані знання на прак
тиці та формувати громадянську позицію учнів у став
ленні до влади.

Тип уроку: комбінований
Вид заняття: урок-лекція
Основні поняття: суспільство, держава, країна, 

суспільні відносини, історичний тип держави.
Навчально-методичне забезпечення уроку:
1 .С.Б. Гавриш В.Л. СутковийТ.М. Фіпіпенко Підручник для 10 кла

су загальноосвітніх навчальних закладІЕ — Київ: «Генеза». Рівеньстан- 
дарту, академічний рівень. — 2010.- 221с.

2. Гороль, Петро Каленович. Мульт имедійні засоби навчання на 
уроках основ правознавства: навч.-метод, посіб. /П . К. Гороль, Л. Л. 
Коношевський, І. Ю. Данілова. — Вінниі я : ФОПКорзунД. Ю., 2011. — 
128 с . : табл.

3. Кашкарьов, Георгій Вікторович. Методика викладання право
знавства в школі в опорних схемах і таб чицях. Ч. 2 /  Г. В . Кашкарьов. — 
X: Основа, 2011. — 48 с . : карти.

ХІД УРОКУ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Репродуктивна бесіда за запитаннями:
1. Який зміст, на ваш погляд, поняття «суспіль

ство»?
2. При вивченні яких навчат ьних предметів вам до

водилося познайомитися з поняттям «держава». Роз
крийте його зміст.

3. Як ви розумієте термін < країна»?

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
План уроку

1. Порівняльна характеристика понять «суспіль
ство», «держава», «країна».

2. Поняття і види суспільних відносин та особли
вості їх упорядкування в додержавний період.

3. Теорії виникнення держави.
4. Історичні типи держави і права: поняття і за

гальна характеристика.

1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ 
«СУСУПІЛЬСТВО», «ДЕРЖАВА», «КРАЇНА».

Пояснення.
Суспільство — історично сформована сукупність 

індивідів, форма колективного співжиття людей та 
система різноманітних (економічних, моральних, ре
лігійних, політичних, юридичних) зв’язків і відносин 
між людьми.

Завдання учням.
Законспектувати визначення поняття.
Розповідь з використанням еволюційної схеми 

«Стадії розвитку суспільства».
Серед стадій розвитку суспільства вчені розрізня

ють періоди період дикості, період варварства, пер
іод цивілізації.

Період дикості — дитинство людського роду. На 
цьому етапі здійснювалося присвоєння готових про
дуктів природи, які добували за допомогою при
мітивних знарядь праці.

У період варварства виникає домашнє тваринниц
тво, починається вирощування сільськогосподарсь
ких культур, удосконалюються знаряддя праці для 
виконання різноманітних операцій. Стає іншою і су
спільна організація: первісне стадо змінюється більш 
досконалим об’єднанням людей, виникає окрема 
родина. Колективна власність на засоби виробницт
ва та соціальна єдність обумовлюють таку організа
цію влади, як первісне народовладдя, первісне само
управління. Найважливіші справи вирішували спільно 
на зборах членів роду, на яких обирали старійшину, 
вождя. Останні не стояли над родом, а очолювали
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в школі
його.

З переходом до цивілізації суспільство стає соц
іально неоднорідним. Складаються відносно са
мостійні групи людей (страти): касти, стани, класи 
тощо. Стратифіковане суспільство завжди є внутріш
ньо неоднорідним: інтереси раба прямо протилежні 
інтересам рабовласника. Світовий досвід свідчить, 
що запобігти саморуйнуванню такого суспільства в 
змозі тільки державна організація.

Стадії розвитку суспільства
Д и кість ^  Варварство^ Цивілізація

Первісне закріплення.
Завдання учням.
Підготуйте відповідь на запитання.
— Які етапи розвитку суспільства виділяють вчені?
— Які основні риси цивілізаційного етапу розвитку 

суспільства?
Характеристика з використанням структурної 

схеми: «Передумови виникнення держави».

Поняття «держава» характеризує форму організації 
політичної влади в межах країни. Держава — це особ
лива форма організації суспільства, яка за допомо
гою спеціального апарату управління захищає інте
реси населення певної території, регулює відносини 
між членами суспільства,зокрема за допомогою при
мусу. Основними причинами виникнення держави є:

— необхідність у більш досконалих формах управ
ління суспільством у результаті розвитку виробницт
ва, поділу праці, зростання чисельності населення;

— необхідність підтримання суспільного порядку, 
що забезпечується за допомогою загальнообов’яз
кових соціальних норм;

— необхідність організації захисту території та ве
дення війн;

— необхідність організації значних суспільних робіт 
(у деяких країнах Азії та Африки).

Завдання учням за характеристикою.
Скласти тезовий конспект.
Організація самостійної роботи з текстом підруч

ника. Учням пропонується підготувати відповіді на 
запитання та сформували визначення поняття «краї
на»:

— Зазначте, що є спі. іьного між поняттям «держа
ва» і «країна»?

— У чому полягають особливості цієї окресленої 
території?

Завдання учням.
Законспектувати визначення поняття.
Пропонований варіант.
Країна — географічно окреслена територія на 

земній кулі, що має пенні кордони та відрізняється 
від подібних утворень суі упністю етнічних, культурних, 
історичних, економічних та політичних особливостей.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  УПОРЯДКУВАННЯ В ДОДЕР- 
ЖАВНИЙ ПЕРІОД.

Пояснення.
Суспільні відносини — це стійкі зв’язки між соці

альними групами людей, а також усередині цих груп, 
які мають істотне значеь ня для існування і функціону
вання певної, Д О С И ТЬ ВЄ.І икої, сукупності людей.

Завдання учням.
Законспектувати визначення поняття.
Розгорнута характеристика з використанням 

структурної схеми: «Класифікація суспільних 
відносин».
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ НА ТЕМУ: ІСТОРИЧНИЙ
АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ («Правознавство, 10 кл.»)

в школі
Завдання учням:
— Законспектувати визначення поняття «суспільні 

відносини».
— Скласти тезовий конспект.
Пропонований варіант.
Існує декілька класифікацій суспільних відносин. 

Зокрема, розрізняють:
— Класові відносини;
— Національні відносини;
— Сімейні;
— Виробничі;
— Навчальні.
Розповідь.
Для регулювання різноманітних відносин, що ви

никають між людьми, застосс вуються соціальні нор
ми. У первісному суспільстві [ егулювання відбувало
ся звичаями і традиціями, нормами первісної моралі 
та релігії, всілякими заборон іми (табу).

Гарантом дотримання цих норм був не примус, що 
притаманний державі, а страх перед надприродни
ми силами та богами. Для первісних людей будь-яке 
порушення звичаїв могло п| извести до негативної 
реакції «духів землі» та накликати небезпеку.

Завдання учням.
Скласти тезовий конспект.
Пояснення.
Соціальні норми — праві ла поведінки, що мають 

загальний характер і підтримуються особистими пе
реконаннями людей та засобами громадського або 
державного впливу з метою забезпечення порядку 
та стабільності в суспільстві.

Завдання учням.
Законспектувати визначення поняття.
Характеристика.
Виділяють основні види соціальних норм:
— норми моралі — це правила поведінки, що ха

рактеризуються ставленням людини до добра чи зла, 
правди чи неправди.

— первісні традиції — це різновид звичаїв, що ха
рактеризувалися певною програмою дій (танець 
дощу, обжинки)

— релігійні норми — це і равила поведінки в лю
дей стосовно віри в богів.

— первісні звичаї — це п[ авила поведінки людей, 
що увійшли у звичку в процесі неодноразового зас
тосувалися, виконувалися д збровільно.

Завдання учням:
— Законспектувати визначення поняття:
— Заповнити схему: Види соціальних норм

3. ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ.
Розповідь з використанням тематичної таблиці 

«Основні теорії походження держави»:

Назватеорії 
походження 

держави

Відомі
представники

Коротка
характеристика

Теологічна
(релігійна)
теорія

Аврелій Августін і 
Фома Аквінський; 
ф ілософ  Ж. де 
Местр;
католицький філо
соф Ж. Марітен.

Держава і право — це творіння 
божественної волі, тому кожна 
людина повинна змиритися з 
Божою волею й підкоритися 
державі. Існує вищий Боже
ственний закон, який лежить в 
основі права, створюваного
державою.

Патріар
хальна
теорія

Арістотель 
і Платон.
М. Драгоманов.

Держава походить від с ім ’ї. 
С ім’я як початковий осередок 
сусп іл ь н о го  життя ро зр о  
стається в плем ’ я, а плем ’ я — у 
державу.

Договірна
теорія

Т. Гоббс та Дж. Локк 
в Англії,
ПГроційтаБ.Спіно- 
за в Голландії, 
Ж.-Ж Руссо 
у Франції.

Держава виникає з угоди між 
правителем та підданими, що 
укладається з метою забезпе
чення порядку та організації 
суспільного життя.

Теорія
насильства

Л. Гумплович, авст
рійський професор 
права.

Виникнення держави обумов
лено необхідністю застосуван
ня насильства в ході постійної

К. Каутський та Є. 
Дюрінг.

війни родових кланів між собою.

Органічна
теорія

Г. Спенсер Держава — результаторганіч- 
ної еволюції, різновидом якої є 
соціальна революція; це біоло-
гічний організм, який народ-
ж ується , зр о ста є , ус кл а д 
нюється, мужніє, потім почи
нає старіти і вмирає.

Психологіч
на теорія

Г. Гард,
професор Київсь
кого університету 
Св. В олодим ира  
Л.Петражицький.

Виникнення держави обумов
лено особистими властивостя
ми людської психіки: одні люди 
народжені, щоб тримати в ру
ках владу, інші — щоб підкоря-
тися.

Класова 
(економіч
на) теорія

К. Маркс та Ф. Ен
гельса.
В. Ленін

Держава — результат появи 
приватної власності на засоби 
виробництва і розшарування 
суспільства на класи. Держава
і право є інструментом захисту 
інтересів економічно пануючих 
класів.

Демографі
чна теорія

англ ійськи й  е ко 
номіст і свящ еник! 
Мальтус.

Причина виникнення держави, 
— зростання народонаселен
ня.

Расова
теорія

француз Ж. Гобіно Поява держави пояснюється 
ідеєю фізичної й психологічної 
нерівності людських рас.

Сакральна
(харизма-
тична,
магічна)
теорія

Дж. Фрезер Пояснює походження держави 
впливом на суспільство особи
сто ст і, що м ає е м о ц ій н о - 
психічні властивості впливати 
на інших

Теорія
географіч
ного
детермініз
му

Є.Хантингтон, 
І. Мечников.

Вирішальними у визначенні 
темпів та напрямку суспільно- 
пол ітичної еволю ції, появи 
держ ави  є певн і суто ге о 
граф ічні обставини (такі як 
клімат, ландшафт, природні 
ресурси).
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МЕТОДИКА О РГАНІЗАЦІЇ^ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ НА ТЕМУ: ІСТОРИЧНИЙ
АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ («Правознавство, 10 кл ,») Ш і

в школі
Завдання учням . 
Скласти схему. 
Пропонований варіант.

4. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПО
НЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Розповідь.
Сукупність найсуттєвіших ознак, притаманних дер

жавам у різні періоди історії, які проявляються в 
єдності закономірностей розвитку, засновані на од
накових економічних, культурних відносин називають 
історичний тип держави. Згідно з формаційним підхо
дом, історія людства — це послідовна зміна п'яти ос
новних історичних формацій — первіснообщинної, 
рабовласницької, феодальної, капіталістичної та ко
муністичної (має дві фази — соціалістичну та власне 
комуністичну). При цьому зміна формацій є об'єктив
но обумовленою матеріальними умовами розвитку 
людства. При формаційному підході вирішальна роль 
відводиться економічному фактору. Суспільно-еконо
мічна формація — це конкретно-історичний тип сус
пільства, послідовна «сходинка» історичного розвит
ку, обумовлена певним способом виробництва й 
своєрідною формою виробничих відносин. Інший 
підхід — цивілізаційний — покладає в основу типової 
класифікації держав поняття «цивілізація», її рівень, 
досягнутий тими чи іншими народами. Прихильники 
цивілізаційного підходу (Г. Кельзен, А. Тойнбі) відки
дають формаційний підхід як одномірний і співвідно
сять державу насамперед з духовно-моральними і 
культурними чинниками суспільного розвитку. Англій
ський історик А. Тойнбі виділяє 21 цивілізацію і ро
зуміє під цим поняттям відносно замкнений стан сус
пільства, яке відрізняється спільністю культурних, еко
номічних, географічних, релігійних, психологічних та 
інших ознак.

Завдання учням.
Занотувати до конспекту визначення поняття «істо

ричний тип держави та еволюційну схему: «Основні 
типи держав за формаційним підходом».

Розгорнута характеристика з використанням 
тематичної таблиці

Первиннні цивіл за ції — нерозвинуті цивілізації, 
пристосовані до жи_ тя у певних географічних умо
вах, слабкі, які легко виникають і легко гинуть. їм при 
таманна командно-адміністративна організація вла
ди. Держава забезпечує як політичне, так і госпо
дарське функціонуваї іня суспільства, а не визначаєть
ся ними. Зпервинни: цивілізацій збереглися лише ті, 
що спромоглися послідовно розвинути духовно-куль
турні засади в усіх видах діяльності людини (єгипетсь
ка, китайська, мексиканська, західна, православна, 
арабська та ін.).

Вторинні цивілізації (держави Нового і Новітнь
ого часу, сучасні держави) тяжіють до ринкового уст
рою, громадянського суспільства і правової органі
зації. Держави Північної Америки сприйняли і розви
нули цю спрямованіс гь європейських держав.

Класифікація дер* ав за типами може бути здійсне
на за іншими критеріями.

Завдання учням.
Скласти тезовий конспект.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНО 
ГО НА УРОЦІ.

Колективна робота.
Репродуктивна бесіда:
1. Що таке суспіль ні відносини?
2. Які види суспільних відносин виділяють?
3. Назвіть основні етапи еволюції суспільства.
4. Назвіть основні причини виникнення держави.
5. Назвіть найпоширеніші теорії походження дер

жави.
6. Що таке соціальні норми? Які види соціальних 

норм існують?
7. Які існують підх' іди щодо класифікації держав?
7. Які історичні типи держав за формаційним 

підходом ви можете іазвати?
8. Які історичні т іпи держав за цивілізаційним 

підходом ви можете іазвати?

IV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
Узагальнююча розповідь.
Таким чином, сус іільство — історично сформо

вана сукупність індивідів, форма колективного 
співжиття людей та с /істема різноманітних зв’язків і 
відносин між людьми, що пройшла відповідні стадії 
розвитку (період дикості, період варварства, період 
цивілізації); яка в сил / економічних, соціальних, пол
ітичних передумов оформлюється в державу, як особ
ливу форму організації суспільства, яка за допомо-

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ж у р н а л
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гою спеціального апарату управління захищає інте
реси населення певної тери орії, регулює відносини 
між членами суспільства,зок зема за допомогою при
мусу. Причини її виникнення пояснюють наступні 
теорії походження держави: геологічна, патріархаль
на, договірна, насильства, >рганічна, психологічна, 
класова, расова, демографічна. Розрізняють істо
ричні типи держав, як за фо| імаційним підходом (ра
бовласницька, феодальна, капіталістична та радянсь
ка [має дві фази — соціаліс тичну та власне комуні
стичну] і сучасна держава), і  ак і цивілізаційним підхо
дом (єгипетська, китайська мексиканська, західна, 
православна, арабська та ін ).

У середині суспільства ви никають стійкі зв’язки між 
соціальними групами людей, а також усередині цих 
груп, які мають істотне значення для існування і функ
ціонування певної, досить в< ликої, сукупності людей, 
які називають суспільними відносинами, що класи
фікуються: за сферою їх реа іізації на рівні соціальних 
спільнот (класові, національні, сімейні) та за сферою 
діяльності груп (виробничі, навчальні). Суспільні 
відносини врегульовуютьс і соціальними нормами 
(правила поведінки, що мають загальний характер і 
підтримуються особистими переконаннями людей та 
засобами громадського або державного впливу з 
метою забезпечення порядку та стабільності в 
суспільстві); виділяють такі основні види соціальних 
норм: норми моралі, первісні традиції, релігійні нор
ми, первісні звичаї.

Отже, еволюція суспільних відносин пов'язана з 
появою такого їх регулятора як держава та виникнен
ням права, як інструменту врегулювання суспільних 
відносин.

V. ПОДАЧА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
Опрацюйте §1 підручника (С.Б. Гавриш. Підручник 

для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів) та 
виконайте тестові завдання № 1—6.

Заповніть пропуски в таблиці:

Назва теорії Представники

Патріархальна K. М аркс, Ф . Енгельс, В.Ленін
Теологічна Т. Мальтус

Д огов ірна Г.Гард, Л. П етражицький

За допомогою таблиці порівняйте відомі вам види 
соціальних норм. Використовуйте для цього знання 
з історії, літератури та інших предметів.

Види соц
іальних норм

Як і з якою метою 
виникають

Як і хто підтримує

Н орми моралі 

Звича ї 

Традиц ії 

Рел ігійн і норми

Історичні типи держав за цивілізаційним підходом 
(єгипетська, китайська, мексиканська, західна, православна, арабська та ін.)
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