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студентів. Вони звичайно проявляються в ситуаціях, коли: партнери
по команді виявляються неприємними людьми; невдала поведінка й
(або) неправильні дії самого учасника гри викликають несхвалення
або з боку граючих, або з боку викладача; необхідність приймати
рішення в складних і невизначених умовах; програш або інша фор-
ма неуспіху; некоректна поведінка самого викладача.

Таким чином, підводячи підсумки сказаному, можна зробити
два основних висновки:

1. Підсилюється роль міжособистісних умінь і навичок майбутніх
фахівців в організації спільної діяльності, що, у свою чергу, актуалі-
зує проблему розвитку професійно-комунікативної компетентності.

2. Подібного роду навички й уміння майбутніх фахівців не
можуть бути вироблені в процесі індивідуальної підготовки або в
системі тільки традиційного навчання, вони можуть бути сфор-
мовані лише в умовах групової взаємодії, що, безумовно, дає пе-
реваги інноваційним технологіям навчання.

Процишин Р. В., асистент
кафедри цивільного та трудового права

ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ПРИ
ВИВЧЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні, яка в свою
чергу слідує тенденціям розвитку вищої школи у Європі, важливе
місце займає підвищення ролі самостійної роботи студентів. Як за-
значає відомий педагог вищої школи І. Л. Решетнікова , скорочення
аудиторного навантаження, модульна система навчання та оцінки
знань студентів повинні стимулювати опрацювання ними значної
частини програми курсів самостійно [1, с. 402]. Програма курсу ди-
сципліни «Цивільне процесуальне право» включає вивчення різно-
манітних джерел інформації, зокрема до них належать підручники,
наукові роботи (монографії), нормативно-правові акти, а також акти
узагальнення застосування судами законодавства, роз’яснення сто-
совно застосування норм права судами (судова практика).
                    
1 Решетнікова І. Л. Світовий досвід активізації самостійної роботи студентів / Досвід
організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних
технологій: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 5—8 лютого 2008 р. — У 2 т. — Т. 2. — К.:
КНЕУ, 2008. — С. 402—403.
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Як свідчить практика, студенти не в повному обсязі навчаль-
ної програми досліджують запропоновані джерела інформації як
джерела пізнання предмету дисципліни. Так, зокрема студентами
в першу чергу при вивченні цивільного процесуального права
досліджуються основні нормативно-правові акти (цивільний
процесуальний кодекс), підручник, та узагальнення судової прак-
тики у вигляді Постанов Пленуму Верховного Суду України. Од-
нак при цьому слід підняти значення систематичного вивчення,
від теми до теми, фундаментальних наукових джерел інформації
з цивільного процесуального права (ЦПП).

Відсутність бажання у студента під час фахової підготовки юри-
ста з вивчення ЦПП досліджувати наукові джерела зумовлена низ-
кою проблем, однак вважаємо за необхідне закцентувати увагу ли-
ше на двох, зміст яких може бути пояснено за допомогою запитань
«як врегульовуються колізії норм закону?» та «чому ми навчаємо?».

На перше питання відповідь в цілому проста: якщо суди при
винесенні рішень неоднаково застосовують законодавство, то
Верховний Суд України узагальнює практику, та виносить рі-
шення, що не є джерелом права у нашій правовій системі. Однак
суди знову розглядаючи справу та застосовуючи ті ж самі норми
закону, вже вирішують її у руслі рішення Верховного Суду
України, звісно не посилаючись на нього як на джерело права.
Таким чином узагальнення судової практики сприймається сту-
дентом як ключ до вивчення питання. І тут варто зауважити, що
досліджуючи такі джерела інформації без обізнаності у наукових
джерелах стосовно цих же питань, призводить до того, що у сту-
дента не формується така складова фахової підготовки як мето-
дологія процесу, суть та логічні механізми, які повинні бути на-
явні у процесі прийняття рішень судом. Тобто студент, який не
досліджує самостійно запропоновані програмою наукові джерела
при вивченні цивільного процесуального права, може у своїй
правосвідомості зафіксувати як догму рішення у конкретній
справі без відповіді на питання «чому так, а не інакше?»

Друге питання не є риторичним, оскільки, як зазначив О. О.
Первомайський, за словесним формулюванням спеціальності
«правознавство», якій навчаються студенти юридичних вузів та
факультетів, фактично прихований процес здобуття знань про
інше явище — «закон» [1, с. 365]. Однак саме знання про право є
на першому місці. Джерелом інформації про право в рамках ви-
                    1 Первомайський О. О. Професійна юридична освіта: постановка проблем / Досвід
організації та активації навчального процесу на основі впровадження інноваційних тех-
нологій: 3б. матеріалів наук.-метод. конф. 5—8 лютого 208 р. — У 2 т. — Т. 2. — К.:
КНЕУ, 2008. — С. 364—366.
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вчення дисципліни є наукові джерела, які розкривають методоло-
гію того чи іншого процесу, дослідивши які, можна буде
з’ясувати, зокрема, логіку в рішенні про узагальнення практики
чи її відсутність. Як результат, такого роду фахівець у юриспру-
денції зможе безпосередньо у суді, наприклад, при колізії норм,
яку врегульовано в результаті узагальнення судової практики чи
надання судам нижчої інстанції рекомендацій застосування від-
повідних норм закону у конкретно визначеному руслі, обгрунту-
вати свою позицію всупереч такого роду рекомендаціям, але не
порушуючи принцип законності, що, в свою чергу, дозволить су-
ду прийняти справедливе та логічно обґрунтоване рішення по
справі.

Вирішення проблеми мотивації студента до дослідження нау-
кових джерел при вивченні цивільного процесуального права, та
й не тільки, на нашу думку, полягає у структурованому підході
до пропонування таких наукових джерел до кожної теми, тобто
визначати з боку викладача конкретні завдання щодо досліджен-
ня відповідних наукових джерел у процесі самостійної підготов-
ки студентів.

Радченко М. І., канд. психол. наук, доцент
кафедри педагогіки та психології

РЕАЛІЗАЦІЯ «ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ДИДАКТИКИ»
В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Як відомо, одним із базових педагогічних принципів є прин-
цип наочності, сутність якого ще у XVII ст. резюмував відомий
чеський педагог Я. А Коменський у «золотому правилі дидакти-
ки». Звучить воно так: «Нехай буде для учнів золотим правилом:
усе, що тільки можна, пропонувати для сприймання відчуттями, а
саме: видиме — для сприймання зором, чутне — слухом, запахи
— нюхом, що підлягає смаком — смаком, доступне дотику —
дотиком. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприймати
декількома відчуттями, нехай вони відразу охоплюються кілько-
ма відчуттями». Положення про доцільність використання в на-




