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Студенти мають брати участь у конференціях, починаючи з 1 кур-
су. Так, основним предметом для майбутніх юристів є теорія
держави і права, яка має на теоретичному рівні ряд проблемних,
актуальних та цікавих питань, що можуть бути використані сту-
дентами для свого наувого дослідження.

При підготовці до участі у конференції, ефективною є робота
з літературними джерелами, стилістичне оформлення виступу,
наукової статті до збірника, побудова діалогу з наукової пробле-
ми, використання в доповіді презентаційних технологій (слайдів,
діаграм, графіків), пошук можливих помилок у методиці дослі-
дження, узагальненні отриманих результатів тощо.

Студенти з допомогою наукового керівника перевіряють
знання предмета власного дослідження, здатність аналізувати та
обгрунтовувати отримані знання, вчаться викладати зміст науко-
вої роботи за відведений час, будувати питання колезі-доповіда-
чеві, раціонально використовувати наочність.

Можна назвати кілька причин, що стримують науковий пошук
студентів. Серед них, затримка публікації статті, запровадження
введення оплати за друкування матеріалів, не завжди належне
відзначення кращих публікацій, кращих виступів студентів тощо.
Але, правильно проведена робота викладачем, усвідомлення сту-
дентом важливості наукової складової навчального процесу до-
поможе краще стимулювати свої наукові здібності.

Підготовка студентів до наукових конференцій має становити
цілісну особистісно-орієнтовану систему з чітко визначеними ці-
лями, завданнями та функціями, розвивати зв’язок між студентом
та викладачем, формувати творчо-наукову молодь.

Малишева М. Х., асистент
 кафедри міжнародного та європейського права

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
ЧЕРЕЗ РОБОТУ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТКІВ

У контексті Болонського процесу актуальним стає питання
залучення до наукової діяльності студентів. Тому при кафедрі
міжнародного та європейського права з початку минулого року
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функціонує науковий гурток з сучасних проблем міжнародного
права.

План роботи відповідного наукового гуртка був розробле-
ний з використанням ініціатив і пропозицій студентів, яких ці-
кавлять проблеми міжнародного правового співробітництва.
Це призвело до того, що питання, які виносяться на відповід-
ні засідання гуртка стали предметом надзвичайно жвавих об-
говорень.

Основною метою гуртка є не просто закріплення основних
понять та положень міжнародного публічного і, зокрема, міжна-
родного економічного права, розуміння змісту інститутів цієї га-
лузі, а вироблення у студентів уміння критично мислити, бачити
проблему та аналізувати норми законодавства, важливим також є
вміння застосовувати у майбутній практичній діяльності теоре-
тичні знання та навички.

На засіданнях гуртка обговорення питань проходить у формі
дискусії, під час якої студенти проводять спільне обговорення
відповідних проблемних та актуальних питань, висловлюють свої
власні позиції та бачення, так як найважливіше завдання гуртка
— виробити навички самостійного формулювання думок та чіт-
кого їх викладення.

На сьогодні студенти беруть активну участь в обговорені по-
літико-економічної ситуації, що склалася на міжнародній арені, у
сфері міжнародно-валютних відносин, МВФ, транснаціональних
компаній, банківській галузі.

Тому пропоную внести відповідні інновації в порядок про-
ведення гуртків на кафедрі міжнародного та європейського
права.

Зокрема, варто було здійснювати проведення засідань гуртків
у формі парламентських дебатів, або пленарних сесій міжнарод-
них міжурядових організацій. При цьому, кожна група поділяєть-
ся на три-чотири міні-групи на чолі з керівниками.

Група — це партія, що має свої політичні погляди та економі-
чні завдання. Задаються проблемні питання і кожна група відсто-
ює свої інтереси, переконання.

Ведуться дискусії з того чи іншого проблемного питання. Пи-
тання — з сучасної практики міжнародних відносин, пов’язані з
політичними конфліктами між державами, шляхи їх вирішення,
що може запропонувати кожна група у сучасній ситуації країни.

Кожна партія задає питання іншій партії.
За найкращу політичну позицію відповідна партія відзнача-

ється грамотою.




