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Отже, науково-методичний проект дозволяє підвищити рівень
наукової складової у навчальній діяльності студентів на основі
застосування інноваційної технології, спрямованої на формуван-
ня пізнавального потенціалу особистості, оскільки виконуючи
проектні роботи, студенти всебічно досліджують проблему з ви-
користанням різних методів дослідження та інформації з різних
галузей науки, що забезпечує реалізацію особистих пізнавальних
інтересів та розширення наукового світогляду; отримують оригі-
нальний досвід вирішення реальних проблем в освітньому прос-
торі. Тому портфоліо проекту також виступає як база оцінювання
рівнів професійної підготовки та розвитку інтелектуальної твор-
чості студентів.

Вавженчук С. Я., канд. юрид. наук, доцент
 кафедри цивільного та трудового права

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИХ
МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Питанню застосування науково-інноваційних методів у навча-
льному процесі приділяється багато уваги в сучасних досліджен-
нях. Актуальність теми пов’язана з глобальною інформатизацією
та великою кількістю змін у сучасному суспільстві, що потребу-
ють радикального перегляду використовуваних методик навчан-
ня. Використання науково-інноваційних методів змінює звичний
процес викладення матеріалу і на зміну застарілим «традицій-
ним» методам приходить активне інноваційне навчання, де змі-
нюються правила взаємодії викладача та студента: студент стає
активним учасником навчального процесу, змушений самостійно
мислити та вирішувати певні задачі, а викладач стає наставником
та партнером на шляху вдосконалення особистості.

Специфіка викладання цивільного права полягає у необхідно-
сті сформувати у студентів не лише наукове розуміння цивільно-
го права як галузі права з її теоретичними здобутками, але і дати
можливість розвинути практичні навички застосування набутих
знань. Завданням викладача у цьому контексті є прийняття вірно-
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го рішення щодо методики викладення, що включатиме в себе як
передачу певного мінімуму необхідних знань, так і розвиток на-
вичок студента та допоможе йому освоїти принципи самостійно-
го вироблення цих знань. Дана проблематика не залишається
осторонь ґрунтовних досліджень у даній сфері, адже вказані пи-
тання досліджували Дж. Льюїс, О. Пометун, Л. Пироженко, Р. І. 
Швай, І. М. Дичківська, В. Ю. Стрельніков, Д. В. Чернілевський,
М. М. Пистрак та ін.

Метою цієї роботи є окреслення особливостей застосування
науково-інноваційних методів при викладанні цивільного права.

Аналізуючи етапи історичного розвитку суспільства можна
помітити певні особливості педагогічного новаторства, що при-
таманні відповідній епосі та певну взаємозалежність даних нова-
торств від національних традицій та культури народів. Незважа-
ючи на це, у сучасному світі встановлюються певні спільні
тенденції викладу цивільного права, методики набувають уніфі-
кованого характеру, спільною рисою яких є яскраво виражена
творча зорієнтованість і нестандартність підходів до навчання та
виховання [1]. Сучасний стан розвитку суспільства передбачає
об’єктивну необхідність зміни системи викладу матеріалу. Дане
положення підтверджуються тим, що за період навчання студен-
ти пристосовуються, звикають до традиційних методів навчання,
що призводить до скорочення кількості їх самостійних наукових
пошуків та негативно впливає на якість знань. Вони ніби ство-
рюють «зону комфорту», де почуваються у безпеці, що гальмує
бажання активного здобуття і засвоєння знань [2]. Тому провід-
ним завданням викладачів у цьому контексті є вироблення та
впровадження новітніх прийомів і методів навчання, які були б
націлені на активацію творчого потенціалу студента, його ба-
жання навчатися та сприятимуть активізації навчального проце-
су. При цьому потрібно не забувати про педагогічне завдання ви-
кладача сформувати особистість та її ціннісні орієнтації, оскільки
від набутих у процесі навчання знань в остаточному підсумку за-
лежатиме рівень освіченості та інтелігентності студента, майбут-
нього спеціаліста [3, с. 84].

Розглядаючи світові тенденції в освітній сфері можна виділи-
ти певні науково-інноваційні методи, які широко застосовуються
при викладенні цивільного права та допомагають викладачам
віднайти певний «розумний баланс» між теоретичним та практи-
чним навчанням. Серед них слід особливо відмітити метод про-
блемного викладу, дискусії, кейс-стаді, роботу в групах, метод
мозкового штурму, метод критичного мислення, міні-досліджен-
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ня, ділові та рольові ігри, метод Insert, метод бліц-опитування,
метод портфоліо та ін. [4]. У результаті застосування даних ме-
тодів змінюється сам процес передачі інформації, характерною є
велика активність студентів, творче переосмислення ними отри-
маних відомостей.

Найефективнышим методом викладення цивільного права є
метод проблемного викладу, за якого лекція стає схожою на діа-
лог, що дозволяє зацікавити студента, залучити його до процесу
навчання. Ефективність методу полягає в тому, що окремі про-
блеми можуть підніматися самими студентами, тим самим ви-
кладач домагається від аудиторії «індивідуально забарвленого
вирішення» поставленої проблеми. Однак, потрібно зважати, що
організація проблемного навчання є досить складною, вона вима-
гає значної підготовки викладача, тому на початковому етапі ви-
користання методу, дану методику можна імплементовувати у
структуру раніше розроблених лекцій, семінарів, як певні допов-
нення, що допоможе здійснити поступовий перехід від традицій-
них методів викладу матеріалу.

Помітне місце серед методів викладу цивільного права у біль-
шості європейських країн займає метод кейс-стаді (cаse study
method) або метод навчальних конкретних ситуацій. Його особ-
ливістю є принципове заперечення наявності єдино правильного
рішення, тому студенти змушені самостійно приймати рішення і
обґрунтовувати їх, разом з викладачами вони беруть участь у
безпосередньому обговоренні ділових ситуацій або завдань (кей-
сів), що підготовлені зазвичай у письмовій формі і складені ви-
ходячи з реальних фактів [5]. Основним здобутком даного методу
є те, що він сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оціню-
вати альтернативи, прищеплює навички розв’язання практичних
завдань, що є досить актуальним для сучасного спеціаліста. Кейс-
стаді дозволяє збільшувати кількість практичних занять, при
цьому не відмовляючись від серйозної теоретичної підготовки,
що одночасно збільшує рівень знань та допомагає набути нави-
чок застосування їх на практиці.

Таким чином, була досягнута мета даної роботи, а саме: окрес-
лено особливості застосування науково-інноваційних методів при
викладанні цивільного права. Також можна підсумувати, що питан-
ня застосування інноваційних методів при викладенні цивільного
права є достатньо важливим для вдосконалення навчального проце-
су. Використання вищезазначених методів при викладенні призведе
не лише до розширення творчих можливостей студентів та збіль-
шення результативності їх навчання, а й до підвищення рівня ви-
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кладачів, адже результати роботи студентів при використанні інно-
ваційних методів досить часто є принципово новими не лише для
самого студента, але і для його наставника — викладача. Лише пар-
тнерська робота всіх учасників навчального процесу є запорукою
підвищення ефективності сучасної системи освіти та вироблення
нових ідей щодо покращення всієї системи загалом.
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ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Модернізація системи освіти та інтеграція України до Євро-
пейського освітнього простору вимагають якісного переосмис-
лення та оптимізації процесу підготовки майбутніх фахівців у
вищій школі. Нині пріоритетним напрямом удосконалення вищої
освіти є орієнтація на формування творчої особистості, здатної




