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Методи оптимізації навчального процесу під час 
семінарських та практичних занять при 

підготовці юристів

Скорик Світлана Василівна, завідувач юридичного відділення



Принцип оптимізації навчання полягає в навмисному
виборі змісту, методів, форм і прийомів дидактичного
впливу, які забезпечували б найкращий результат у
навчанні. Проте оптимізація передбачає підвищення
ефективності навчального процесу не будь-якими
засобами, а найбільш доцільним, найбільш відповідним
для конкретної ситуації їх комплексом.

Оптимальним можна вважати навчальний процес, який
відповідає одночасно наступним вимогам:

а) зміст, структура та логіка його функціонування забезпечують
ефективне і якісне вирішення завдань викладання відповідно до
державних навчальних програм на рівні максимальних
можливостей кожного студента;

б) досягнення поставлених цілей забезпечується без
перевищення витрат часу, відведеного діючим навчальним
посібником, що повинно попередити факт перевантаження
викладачів та студентів.
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Оптимізація процесу навчання - це вибір найкращих
його варіантів для конкретних умов з метою отримання
найкращих результатів без перевантаження викладачів і
студентів.

Існує кілька способів вибору варіанту навчання:

- стереотипний, коли віддається перевага якомусь
певному варіантові навчання;

- шлях спроб і помилок, коли викладач вибирає варіанти
навчання шляхом стихійних спроб, допускаючи помилки,
без наукового обгрунтування вибору;

- оптимальний шлях, який обирає педагог за допомогою
науково обґрунтованого вибору найбільш раціонального
для певних умов варіанту навчання.
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Основні способи 
оптимізації процесу 

навчання:

- комплексне планування завдань на занятті;

- конкретизація завдань для окремої групи;

- виділення головного, суттєвого у змісті;

- вибір найкращих для цих умов методів, форм, засобів
навчання;

- інтенсифікація навчально-виховного процесу;

- вибір відповідного темпу навчання;

- створення оптимальних умов для навчання;

- виявлення відповідності результатів навчання реальним
можливостям студентів і нормативам затрат часу.4



Методи оптимізації навчального процесу 
на юридичному відділенні

5

 Інтерактивні методи (мікрофон, коло думок, 
акваріум, круглі столи, вікторини, метод мозкового 
штурму…)

 Дискусійні методи (дискусії, дебати…)

 Метод «Відео за запитом» (використання 
відеоматеріалів) 

 Імітаційні методи: ігрові, неігрові(ситуаційні) 

 Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (міжпредметні зв’язки як шлях 
оптимізації процесу навчання)

 Групові методи навчання

 Науково-дослідницькі методи                 
(конференції, семінари тощо)



При вивченні юридичних 
дисциплін популярні 
дискусійні методи

Метод ПРЕС. Метод навчає студентів виробляти й оформлювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного
питання у виразній і стилістичній формі, переконувати інших.

Займи позицію. Цей метод демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після
опанування студентами певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій
щодо їх вирішення.

Зміни позицію. Така технологія є подібною до попередньої. Вона також дає можливість обговорити дискусійні
питання за участі всіх студентів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички
аргументації, активного слухання.

Неперервна школа думок (Нескінчений ланцюжок). Одна з форм обговорення дискусійних питань, метою якої є
розвиток в студентів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку.

Дискусія. Дискусія – це широке публічне створення якось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної
діяльності, сприяє розвитку критичного мислення студентів, дає можливість визначити власну позицію, формує
навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Її метою є отримання студентами навичок публічного виступу та
дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активності.

Дебати. Один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише
тоді, коли студенти навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на
протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам необхідно довго готуватись і публічно
обґрунтовувати правильність своєї позиції. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а
спілкувалися спокійно.
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У своїй роботі активно використовую 
інформаційно-комунікаційні технології 
та  дидактичну інтеграцію
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На заняттях з «Комп’ютерних технологій в юридичній
діяльності» студенти здійснюють пошук інформації в
інформаційно-пошукових системах за матеріалами
дисциплін юридичного циклу, а також набувають
навичок складання трудових договорів, заяв, наказів та
інших документів.



Ресурсно-орієнтоване навчання 
юридичних дисциплін
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Наприклад, коли
для вирішення
проблемно-
практичного
завдання
майбутньому
юристу
пропонується
широкий спектр
спеціалізованих
джерел
інформації, у т.ч.
електронної.

комплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до
організації навчального процесу і направлених не тільки на засвоєння
знань і набуття навичок, але й на тренінг здібностей самостійного і
активного перетворення інформаційного середовища шляхом
пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів..

Юридичні 
дисципліни
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Ресурсно-орієнтоване навчання – дидактичний підхід,
який оптимізує процес навчання у цілому; це фактично
навчання на основі міжпредметних зв’язків,
пізнавальних, соціальних, навичкоформуючих і
практичних цілей, яке передбачає використання:

 сил групової взаємодії,

 дослідження проблем в складі невеликих груп,

 критичні обговорення,

 мозкові штурми та інші інноваційні методи навчання.

• Студенти розвивають навички роботи з інформацією
завдяки направлюваній викладачем юридичних
дисциплін, викладачем інформатики і бібліотекарями
практиці вирішення задач, що вимагають інформації з
багатьох джерел.

• Студенти замість готових знань отримують допомогу в
тому, щоб поступово розвинути спеціальні навички, що
забезпечують своє власне саморозкриття тем курсу,
з'єднуючи разом знайдену самостійно інформацію для
отримання знань з теми чи курсу у цілому.



Інформаційні ресурси Інтернету для юристів
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 Веб-сайти Верховної ради України, Урядовий портал,
Міністерства юстиції тощо;

 веб-сайти, присвячені окремим сферам освіти,
конкретній предметній області (Трудове право,
Адміністративне, Аграрне тощо);

 веб-сайти – інформаційні представництва управлінь
юстиції, юридичних установ, юридичних консультацій,
правових інформаційно-пошукових систем Ліга-Закон,
НАУ-он-лайн тощо;

 електронні розсилки з проблем юридичної практики
(спеціальні тематичні сервери, які збирають
інформацію і переправляють її підписникам у вигляді
повідомлень електронної пошти);

 інформаційні й довідкові портали (http://dovidka.if.ua/,
http://ua-info.biz/);

 Юридичні портали (http://ua.urzona.com/,
http://pravotoday.in.ua та ін. )

 ресурси електронних бібліотек і спеціалізованих баз
даних.

З метою оптимізації навчання при вивченні трудового права доцільно 
використовувати ресурси Інтернету.

http://dovidka.if.ua/
http://ua-info.biz/
http://ua.urzona.com/
http://pravotoday.in.ua/
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Використання Інтернет-ресурсів при вивченні
юридичних дисциплін: законодавство он-лайн,
юридичні портали тощо.

http://www.uristus.narod.ru/kodeks.html

http://www.nau.kiev.ua/

http://www.ligazakon.ua/
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Електронні бібліотеки
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 http://www.elibukr.org/

http://www.elibukr.org/
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http://www.ebk.net.ua/Book/TPravo/index.htm

Завдання. Знайти ….
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Для завершення практичного або семінарського
заняття можливе використання таких методів як
«Мудра порада», «Лист до самого себе», «Коло
висновків» тощо. Ці методи допоможуть
ефективно, грамотно та цікаво завершити
заняття.
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Юридична освіта посідає особливе місце в системі освіти 
України. Це обумовлено тією роллю, яку відіграє професія 

юриста у вирішенні багатьох завдань, пов’язаних із 
забезпеченням нормального функціонування держави і 

всебічним захистом громадянських прав і свобод. Сьогодні 
професійна підготовка майбутніх юристів до професійної 

діяльності повинна сприяти підвищенню їх 
конкурентоспроможності на ринку праці, де отримувані у 

навчальному закладі знання, уміння і навички дозволяють 
адаптуватися в інформаційному суспільстві. 


