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вчальної програми, а потребою сьогодення, адже отримані знання
будуть використані в процесі професійної діяльності юриста.
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РОЛЬ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ
У НЕПРОФІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ритм сучасного життя характеризується постійної динамікою,
підвищенням стандартів і вимог до молодих спеціалістів. Конку-
ренція на ринку праці поміж юристів є високою, тому випускни-
ки вищих навчальних закладів повинні мати ґрунтовні теоретичні
знання у поєднанні зі здатністю їх застосувати на практиці. При
цьому навички практичної роботи є бажаними, навіть обов’яз-
ковими, для випускників без досвіду роботи.

Специфіка підготовки юристів полягає у необхідності поєднання
теоретичної та практичної складових. Знання положень норматив-
но-правових актів, правових категорій є лише однією зі складових
«портрету» сучасного юриста. Майстерність правника проявляється
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у здатності до кожної практичної ситуації, яка може трапитися у ре-
альному житті, застосувати конкретну правову норму та вирішити
задачу з максимальною результативністю. Останні роки активно об-
говорюється потреба зміни способів підготовки юристів. Треба
припинити виховувати «кросвордистів», які можуть дати відповідь
на будь-яке питання зі сфери «загальних знань». Час спрямовувати
свої зусилля на формування висококваліфікованих спеціалістів у
сфері юриспруденції, які мають системні глибинні знання в галузі
юриспруденції, мають достатні навички у практичній підготовці та
можуть самостійно вирішувати покладені на них завдання [1].

Підготовка юристів у вищих навчальних закладах здійснюєть-
ся за традиційною системою — лекційні та семінарські заняття.
Під час лекційних занять студенти мають змогу опанувати теоре-
тичні засади, структурувати матеріал, зосередити увагу на про-
блемних моментах, які пов’язані з предметом вивчення. Сутність
лекції не повинна зводитися до монологу лектора та конспекту-
вання матеріалу студентами. Побудова лекції за схемою діалогу
студента — лектора має багато переваг. Одним із плюсів указаної
методики є змога лектором оперативно контролювати ступінь за-
своєння матеріалу студентами, робити акценти на проблемних
питаннях тощо. Запитання є показником опанування матеріалу —
належні відповіді на питання лектора та якісні питання (у тому
числі наявність питань) до лектора.

На сьогоднішній день вільний доступ до інформації є чинни-
ком зміни фокусів під час проведення лекції. Головна задача лек-
тора на сучасному етапі зазнала значних змін. Лектор не повинен
просто переказувати текст нормативно-правових актів, підручни-
ків, статей тощо. Такий стиль негативними наслідками має зни-
ження уваги та інтересу студентів до предмету, що призводить до
підготовки юристів, котрі будуть не пристосованими до практич-
ної діяльності. Акцент зміщується з усталених теоретичних засад
на актуальні питання теорії та практики, особливості застосуван-
ня правових норм і тенденції юридичної практики.

Семінарські заняття передбачаються тісну форму взаємодії
між викладачем і студентами, ефективність котрої напряму зале-
жить від обраних методів роботи. Необхідно уникати формально-
го підходу до проведення семінарських занять, зокрема щодо ко-
нтролю викладеного матеріалу. Під час проведення семінарських
занять максимально проявляється значення та роль практичної
складової у підготовці юристів. Для прикладу розглянемо дві
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схеми проведення семінарських занять. Суть першої (достатньо
традиційної) зводиться до контролю за ступенем засвоєння мате-
ріалу шляхом усних та/або письмових питань, які виносяться на
розгляд. Як правило, питання не є проблемними та відображають
звичайний рівень відтворення матеріалу. В результаті, студенти
добре пам’ятають визначення, ознаки певних понять і категорій,
проте не набувають навичок до практичного застосування своїх
знань. Інша схема — домінуюча та така, що відповідає сучасним
умовам, передбачає застосування таких методів навчання, які до-
зволяють студентам не лише опанувати теоретичні засади того чи
іншого поняття, категорії, але і застосовувати їх на практиці. Ре-
зультативність семінарських занять залежить від багатьох факто-
рів — суб’єктивного та об’єктивного характеру. Важливу роль
відіграють методи навчання, котрі застосовуються під час прове-
дення занять. Так, під час викладання правових дисциплін дієви-
ми засобами є розгляд питань, котрі виносяться на семінарські
заняття, з точки зору їх проблемності та у поєднанні з практич-
ними завданнями. Принцип проблемності передбачає таку орга-
нізацію заняття, де студенти з’ясовували б нове, здобували знан-
ня і навики через подолання труднощів, перешкод, створених
постановкою проблем [2]. Так, проведення контролю знань сту-
дентів у формі вирішення правових ситуацій, задач, аналізу ма-
теріалів юридичної практики, складання документів юридичного
характеру відображає не лише ступінь засвоєння теоретичного
матеріалу, цей спосіб виявляє рівень навиків студентів до безпо-
середнього застосування своїх знань до конкретних ситуацій. Ре-
зультати теоретичного дослідження визначають, що професія
правознавця, юриста вимагає ґрунтовної та різноманітної підго-
товки, а одним з основних завдань цієї підготовки — це форму-
вання здатності до аналітичного оцінювання ситуації [3].

Застосування певних методів навчання залежить від різних
чинників — дисципліни, форми навчання, теми лекційно-
го/семінарського заняття тощо. Робоча програма з правової дис-
ципліни повинна бути побудована таким чином, щоб врахувати
усі ці фактори. Задача викладача полягає у належній реалізації її
положень, застосуванні методів навчання, найбільш адаптивних
для аудиторії та забезпеченні максимальної віддачі. Не останню
роль відіграє контакт між викладачем і студентами, налагоджен-
ня котрого є безпосереднім обов’язком викладача, орієнтованого
на високий результат.
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Формою закріплення практичних навиків студентів виступає
переддипломна практика, проходження котрої здійснюється на
підприємствах, установах та організаціях, які забезпечують умо-
ви для реалізація здобутих студентами знань, опанування специ-
фіки професії та здобуття практичного досвіду роботи юристом.

Зміни, котрі відбуваються в суспільному та економічному жит-
ті, вимагають нових підходів до підготовки юристів. Портрет су-
часного юриста постійно еволюціонує, підвищуються стандарти
професії. Традиційні методи навчання не в змозі забезпечити на-
лежну підготовку студентів до практичної діяльності. Задача ви-
щих навчальних закладів полягає у підготовці спеціалістів високо-
го рівня, котрі після закінчення навчання здатні приступити до
практичної діяльності та бути у ній справжніми професіоналами.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ

Сьогодні в умовах розбудови правової української держави,
соціальних та економічних перетворень в органах державної вла-
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