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вість мислити оригінально, творчо підходити до вирішення поставлених завдань на заняттях, ви-
кладачеві — пристосовуватись до постійних змін сучасного світу та потреб молоді.

Сучасні технології у викладанні налічують низку форм і методів викладання матеріалу і про-
ведення семінарських, практичних занять. Звичайно, викладач не повинен нехтувати традицій-
ними прийомами та засобами, але найбільш вміле поєднання статичних і сучасних елементів ви-
кладання — гарантія повного засвоєння матеріалу та оволодіння необхідними
компетентностями.

Ми вважаємо за необхідне виділити деякі види та форми сучасного навчального процесу, що
поліпшить засвоєння матеріалу, зацікавить студента та створить двосторонні зв’язок викладач-
студент (студент-викладач): 1) Інтерактивні технології навчання — технології, які включають у
себе чітко спланований очікуваний результат навчання, навчальний процес заснований на взає-
модії всіх його учасників: кожен студент має конкретне завдання, за яке він повинен публічно
прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання групового завдання (малої
групи чи академічної групи в цілому). 2) Кейс-метод — метод навчання, що полягає у глибокому
і деталізованому дослідженні реальної чи імітованої ситуації та забезпечує виявлення її окремих
чи загальних характерних властивостей. 3) Лекція-візуалізація — форма подавання лекційного
матеріалу засобами ТЗН чи аудіо-, відеотехніки, що передбачає розгорнуте чи коротке коменту-
вання викладачем візуальних матеріалів (натуральних об’єктів — людей у їхніх діях і вчинках, у
спілкуванні; картин, малюнків, фотографій, слайдів, схем, таблиць, графіків, моделей). 4) Лекція
із заздалегідь запланованими помилками — вид лекцій, розрахований на стимулювання студен-
тів до постійного контролю запропонованої інформації (пошук помилки: змістової, методологіч-
ної, методичної, орфографічної). Наприкінці лекції проводиться діагностика знань та вмінь сту-
дентів і аналіз зроблених помилок. 5) Нестандартне навчальне заняття — імпровізоване
навчальне заняття, що має нетрадиційну (невстановлену) структуру. 6) Операційні ігри — форма
ігрових занять, що спрямована на відпрацювання студентами конкретних операцій (наприклад,
методики написання твору, методики організації та проведення тренінгових занять. 7) Рольова
гра — імітаційний ігровий метод активного навчання, в якому моделюються та вирішуються
проблемні ситуації, типові проблеми сучасної юридичної практики. 8) Семінар-конференція —
різновид семінарських занять, на якому студенти виступають із завчасно підготовленими допові-
дями та відповідають на запитання колег.

Окремо потрібно виділити сучасний підхід до навчання студентів, що прийшов з практики
тренінгової роботи з дорослою аудиторією, при якому викладач займає позицію помічника і до-
помагає студенту самостійно знаходити необхідну інформацію та відповіді на запитання, освою-
вати певні навички, що додатково мотивує студента до навчання і забезпечує більш ефективне
засвоєння знайденої інформації та набутих навичок. Його назва фасилітація. Такий підхід до ви-
кладання можливо використовувати на практичних, семінарських заняттях студентів, тим самим
забезпечуючи формування необхідних якостей повноцінного спеціаліста-правника.

Виноградова Г.В., к.ю.н. ,доцент
кафедри цивільного та трудового права

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Сімейне право, як навчальну дисципліну для студентів юридичних ВНЗ і факультетів, з по-
вною впевненістю можна визнати однією з основних. Саме у процесі викладання цього курсу,
зокрема, під час практичних і семінарських занять, при вирішенні конкретних завдань (казусів), є
можливість представити студентам комплексну характеристику ситуації, застосовуючи норми рі-
зних галузей матеріального і процесуального права.

Слід зосередити увагу на певній специфіці сучасної методики викладання права. Вона полягає у
поєднанні традиційних і інноваційних наукових методів при викладанні даної правничої дисципліни.

Акцент доцільно зробити саме на методах стимулювання та мотивації навчання як таких, що є
ключовими у навчальному процесі. Перш за все, мова йде про застосування активних форм і ме-
тодів викладання, зокрема, пізнавальна гра, навчальна дискусія тощо. Ці та інші ігрові форми,
методи колективної розумової праці активно використовуються сучасною педагогічною наукою і
дають, безумовно, позитивні результати.

Одночасно, слід зосередитись також на змістовому наповненні дисципліни, з урахуванням ре-
алій сьогодення та сучасних тенденцій розвитку цієї галузі, що, власне, і зумовлює найбільш
ефективне та продуктивне використання зазначених наукових методів викладання дисципліни.
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По-перше, специфіка викладання сімейного права обумовлена науковою дискусією стосовно
місця сімейного права в системі галузей українського права. Ця проблематика не втратила своєї
актуальності навіть у зв’язку з прийняттям Сімейного кодексу України. Це те ключове питання,
яке висвітлюється у вступній лекції до курсу, з огляду на що йому слід приділити належну увагу.
Окремі вчені вважають, що сімейне право є самостійною галуззю права, і, відповідними чином
відображають цей підхід в навчальній, методичній і науковій літературі. Деякі автори вважають,
що сімейне право є підгалуззю права цивільного, і відповідна позиція демонструється в науковій
літературі. Через це, наукова дискусія про так званий «суверенітет» сімейного права визначає
неоднозначний зміст величезного масиву підручників, навчальних і методичних розробок, які
пропонуються сьогодні студентам для вивчення. У зв’язку з цим необхідним є акцентування ува-
ги студентів на дискусійності означеної проблеми, на існуючій багатоманітності сучасної науко-
вої та навчальної літератури. Головна мета на цьому етапі — допомогти студентам правильно
сприйняти зміст обов’язкової та рекомендованої спеціальної літератури, який безумовно, «обтя-
жений» суб’єктивною позицією автора з проблемного питання. При цьому завдання викладача —
не стільки навчати студентів сформованим науковим фактам, доносити до них їхній зміст, скіль-
ки, застосовуючи існуючі прийоми методики критичного мислення при вивченні права, форму-
вати у слухачів самостійні вміння формулювання проблеми (завдання), зіставляти та аналізувати
протилежні наукові доктрини, розвивати свої власні творчі здібності.

По-друге, при вивченні сімейного права студентам доводиться звертатися до норм конститу-
ційного, адміністративного, цивільного, цивільного процесуального, житлового, міжнародного
приватного права, і навіть кримінального, що ними вже були вивчені впродовж попередніх років
навчання. Безумовно, найбільш тісна взаємодія існує між сімейним правом і цивільним правом,
що обумовлено присутністю правових інститутів, що застосовуються одночасно як у механізмі
цивільно-правового, так і сімейно-правового регулювання (зокрема, це стосується питань право
— дієздатності фізичних осіб, інституту опіки та піклування, інституту особистих немайнових
прав фізичних осіб, інституту права власності тощо). Це одночасно обумовлює як певну склад-
ність цієї унікальної дисципліни, так і дає студентам чудову можливість усунути існуючі прога-
лини в їхніх знаннях і разом з тим — всебічно продемонструвати ті практичні та теоретичні на-
вички, які були набуті ними при вивченні інших правничих дисциплін.

З урахуванням останніх наукових тенденцій щодо виокремлення нових галузей вітчизняного
права слід при викладенні навчального матеріалу обов’язково акцентуватись на науковій диску-
сії щодо доцільності виокремлення такої галузі, як ювенальне право. Про це, зокрема, свідчать
також і захищені дисертаційні дослідження з даної проблематики. Це нове для нашої системи
права явище цілком обґрунтовано викликає сьогодні до себе доволі неоднозначне ставлення як з
боку науковців, так і з боку громадськості. Доцільно згадати про розгорнуті публічні дискусії
про ювенальну юстицію, торкнутися такої проблеми ювенального права, як жорстоке поводжен-
ня з дітьми — адже, саме ювенальне право спрямоване начебто на благо та захист дітей. Вбача-
ється, що ці надзвичайно актуальні проблемні теоретичні та практичні питання сучасної юриди-
чної науки слід розглядати із студентською аудиторією в фокусі використання навчальної
технології (методу) конкретних ситуацій (case-study), як однієї із ефективних факторів вдоскона-
лення процесу навчання.

По-третє, дана навчальна дисципліна в силу свого предмету, завжди викликає жваву цікавість
у студентів. Одним із засобів підтримки цього інтересу є рецензування матеріалів судової прак-
тики. Адже, аналіз судових рішень у справах про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійним,
визнання недійсними шлюбних договорів, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав та
інших сімейно-правових спорів дозволяє студентам виявити випадки порушенні судами норм
матеріального та процесуального законодавства. В цьому плані вельми корисним є використання
бази даних Єдиного державного реєстру судових рішень ([http://www.reyestr.court.gov.ua]). Тут
також, поряд із застосуванням інноваційних технологій, акцент повинен бути зроблений на акти-
вних формах навчання, таких як: діалоги, дискусії, моделювання конфліктних ситуацій, пробле-
мне навчання, рольові ігри тощо. Адже, важливо навчити студентів вирішувати конкретні життє-
ві завдання з обов’язковим обґрунтуванням шляхів їх вирішення з точки зору чинного
законодавства, виробити у них здатність виходу із складних ситуацій, ґрунтуючись виключно на
правових нормах.

Слід зупинитись також ще на одному важливому питанні організації навчального процесу, а
саме, виховання у студента звички самостійної роботи.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає самостійне актуальних питань теорії права. Як
правило, студентам пропонується виконання рефератів по темам навчального курсу. На жаль, у
сучасних умовах інформатизації така форма науково-дослідної роботи себе фактично не виправ-
довує і не дає змоги досягти мети навчального процесу. Адже, частина студентів занадто активно
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використовує сучасні можливості Інтернету. При цьому виключається вкрай необхідний аспект
«самостійності» у процесі підготовки студента.

З огляду на викладене, слід визнати, що більш ефективною на сьогодні стає така форма робо-
ти, як рецензування наукових статей. При цьому, студенти можуть складають уявлення про іс-
нуючі сучасні тенденції розвитку науки вітчизняного сімейного права, набувають навички само-
стійного осмислення та теоретичного обґрунтування тих чи тих проблем правового регулювання
сімейних відносин, і як наслідок, отримують практику формування та аргументації власної пози-
ції в рамках наукової дискусії.

Волосенко А.,аспірант
кафедри педагогіки та психології

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЯК
ВАЖЛИВА УМОВА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Однією з передумов вирішення важливого і складного завдання з підготовки сучасного ви-
кладача є розвиток його педагогічної майстерності, зокрема, шляхом удосконалення змісту його
психолого-педагогічної підготовки та формування у нього готовності до творчої самореалізації
під час навчання в університеті.

Проблемою визначення сутності і змісту педагогічної майстерності займалися вітчизняні і за-
рубіжні дослідники, зокрема В.Й. Гриньов, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, А.І. Ку-
зьмінський, Н.В. Кухарєв, С.О. Сисоєва, А.І. Щербаков та ін. При цьому вони відзначають, що
майстерність педагога прямо не пов’язана зі стажем його роботи, вона може виявитися й на
більш ранніх етапах професіоналізації, коли молодий викладач не просто орієнтується на гаран-
тований результат, але здійснює діяльність творчо. Аналізуючи особливості педагогічної майсте-
рності, дослідники акцентують увагу на її зв’язку з педагогічною творчістю.

Поділяючи думку академіка І. Зязюна, який розглядає педагогічну майстерність як комплекс
властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності
на рефлексивній основі, як досконале, творче виконання вчителем професійних функцій на рівні
мистецтва, можемо стверджувати, що творчість є обов’язковою умовою майстерності.

Сучасний педагог, який прагне до майстерності, має бути творчою особистістю, творчим вчи-
телем, а його творчість є необхідною умовою руху до педагогічної майстерності. Високого рівня
майстерності викладач досягає не лише за наявності певного рівня педагогічної творчості, але й
за рахунок сформованості та розвитку професійно значущих особистісних якостей, таких як сум-
лінність, завзятість, працелюбність, подолання труднощів, перетворення вміння на навички, тоб-
то при накопиченні власного як життєвого так і педагогічного досвіду.

Отже, педагогічна майстерність нерозривно пов’язана із професійним і загальним самовдос-
коналенням особистості майбутнього викладача, з розвитком його здібностей, поглибленням
психолого-педагогічних знань і вмінь. Вона залежить від його творчої активності, пошуково-
перетворювальної діяльності у навчально-виховному процесі.

Розкриття професійно-педагогічного потенціалу ґрунтується на потребі в творчій самореалі-
зації особистості, свідомому пізнавальному інтересі й самоідентифікації студентів.

Самореалізація особистості відбувається в процесі виконання певної діяльності. Так, на пере-
конання М.О. Морозової готовність до самореалізації в навчальному процесі — це стійка харак-
теристика розвитку студентів, що відображає сукупність якостей і властивостей необхідних для
розкриття сутнісних сил і опредметнення потенціалу особистості. Беручи за основу внутрішню
мотивацію та професійно-педагогічні вимоги, О.Г. Пронічкіна визначає готовність студентів до
творчої самореалізації як сукупність природних можливостей студентів і набутого досвіду твор-
чої самореалізації в педагогічному процесі ВНЗ.

Ми визначаємо готовність майбутнього викладача до творчої самореалізації як складне осо-
бистісне утворення, що є сукупністю мотивів, цінностей, знань, умінь і певних якостей особисто-
сті, які спрямовані на задоволення потреби в саморозвитку і самовдосконаленні та свідчать про
рівень її підготовки до успішної реалізації своїх творчих здібностей у майбутній педагогічній ді-
яльності.

Процес формування готовності студентів до творчої самореалізації ґрунтується і частково за-
лежить від того, що потреби в оволодінні професією повинні збігатися з їх психічними і психофі-
зичними можливостями в оволодінні професійно значущими знаннями, вміннями та навичками,




