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— формулювання чітких вимог до завдань та термінів здачі
робіт (карта самостійної роботи студента);

— створення ситуації успіху в процесі навчання студентів;
— зв’язок теорії з практикою (мікро викладання у своїй або

іншій академічній групі, залучення студентів до пошукової до-
слідницької діяльності);

— постановка викладачем різнорівневих навчальних цілей (вра-
хування психологічних особливостей групи навчання, рівня підго-
товки студентів, специфіки факультету та профільної спеціалізації).

Вважаємо, що запропоновані аспекти щодо підвищення ефекти-
вності навчальних занять з курсу «Методика викладання економі-
ки» можуть бути застосовані у процесі вивчення інших дисциплін.

Ярошенко І. С., канд. юрид. наук, доц. кафедри
цивільного та трудового права

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ІЗ СТУДЕНТАМИ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Серед дисциплін, які вивчаються студентами юридичного фа-
культету, особливе місце займають процесуальні дисципліни: ци-
вільний процес, кримінальний процес і господарський процес.
Процесуальні правовідносини є охоронними. У ході їх реалізації
забезпечується захист прав та інтересів осіб, застосовуються та
трактуються правові норми. Саме цим і визначається специфіка
викладання процесуальних дисциплін та особливості аудиторної
роботи зі студентами. Аудиторна робота має подвійну спрямова-
ність: теоретичну та практичну підготовку студентів. Така підго-
товка має ґрунтуватися як на нових, так і на вже отриманих знан-
нях, зокрема, з матеріального права.

Одним із найважливіших видів аудиторних занять є лекція, яка
складає основу теоретичної підготовки студентів. Вона дає поча-
ток процесу навчання, визначає шляхи здійснення всіх видів і
форм навчання, встановлює їхній взаємозв’язок. Лекції з процесу-
альних дисциплін повинні мати, як правило, проблемний характер,
відображати актуальні проблеми теорії та судової практики, су-
часні досягнення науки та сприяти розвитку творчого мислення у
студентів. Адже процес навчання не може відставати від рівня су-
часної вітчизняної і зарубіжної науки. Важливим є висвітлення на
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лекції розвитку науки, її динаміки, пошуків і досягнень, боротьби
гіпотез і напрямків, зв’язку теорії з практикою. Доведення поло-
жень науки прикладами із юридичної практики формуватиме в
студентів переконання в реальності наукових здобутків.

Рівень складності матеріалу повинен відповідати рівню знань і
уявлень тих, хто вчиться, особливостей аудиторії. Так, починаю-
чи вивчення цивільного процесуального права, студенти вже ма-
ють знання із теорії держави і права, римського приватного пра-
ва, кримінально-процесуального, цивільного, трудового права.
Тому необхідно демонструвати структурно-логічний зв’язок з
матеріалом, що раніше вивчався; взаємозв’язок окремих частин
матеріалу, що вивчається; а також узагальнювати вивчений мате-
ріал, переходячи від конкретного до абстрактного. При цьому не
варто допускати повторення вивчених теоретичних положень без
проектування їх на дисципліну, що вивчається на даний час.

Зміст і методика проведення аудиторних занять залежать від
теми вивчення, її особливостей, а також від ступеня розробки пи-
тань, що розглядаються. Але у будь-якому випадку вона має бути
спрямована на те, щоб викликати у студентів мотивацію до на-
вчання, спонукати їх до самостійного поглиблення знань, розви-
вати пізнавальні та розумові здібності, вчити студентів думати,
аналізувати та оцінювати факти, явища, приймати рішення. Тому
на заняттях необхідно не тільки повідомляти суму знань, а й
створювати творчу атмосферу, вимагаючи від студентів само-
стійності суджень по кожній конкретній ситуації, уміння грамот-
но аналізувати явища, процеси, що вивчаються, застосовувати
процесуальні норми права.

Незалежно від виду аудиторної роботи, викладач і студенти
повинні мислити, обґрунтовано доказувати свою позицію. Тому
під час занять цілком доцільні елементи полеміки.

Одним з важливих принципів викладання є використання на-
очності у навчанні, яка підвищує інтерес, активізує пізнавальну
діяльність студентів сприяє підвищенню та усвідомленню і
знань. Наочність може бути різних видів. Для процесуальних ди-
сциплін доцільним є використання не лише аудіовізуальних засо-
бів, але і зразків процесуальних документів, які видаються кож-
ному студенту.

Проте, до підготовки та демонстрації наочності слід підходити
досить продумано. Надмірне використання наочних матеріалів,
зокрема на лекції, стомлює слухачів, знижує інтерес до лекції,
призводить до формування описових знань, тоді як у лекції про-
відне становище має займати творча думка.




