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У статті визначено методику підготовки студентів молодших курсів юридичного спрямування
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дами наукового <и>с ііоження.

К лю чові слова: методика. методи дослідження, науково-дослідна робота, наукова проблема.
курсова робота, науковий світогляд.

Процеси європейської інтеграції. які 
сьогодні <: визначальними в сфері організації 
суспільного життя в.У країн і, мають суттєвий 
вилив і на освітньо -  наукову діяльність у 
державі. Особливо актуальним в науково -  
освітньому просторі є питання науково -  
дослідної діяльності, контроль її якості та пере
ведення наукових знань в площину практичного 
використання, із входженням до Болонського 
пронесу суттєво зростає роль та значення 
самостійної підготовки студентів юридичних 
факультетів чи інститутів щодо вивчення 
спеціалізованої літератури (монографій, 
публікацій у періодичних журналах), аналізу 
нормативно правових актів, практики їх засто
сування тощо.

Наука є складовою загальнолюдської куль
тури. і тому кожна людина мас знати, що таке 
наука, наукові дослідження та як вони прово
дяться. Як покачує статистика. 5 10%
випускників в и щ и х  навчальних закладів стають 
вченими, тобто наукова діяльність є їх 
професійною роботою. В Україні наукова 
діяльність регламентується Законом України 
« Про наукову та н ауково-технічну діяльність» 
та у Законі Україні « Про вищу освіту», де пере
дбачено. що наукова і науково -  технічна 
діяльність у вищих навчальних закладах с 
невід'ємною  складовою освітньої діяльності й 
здійснюється і мстою інтеграції наукової, 
навчальної і виробничої діяльності в системі 
вищ ої освіти. Вона передбачає : розвиток різних 
форм наукової співпраці (в тому числі 
міжнародної'), розв'язання складних наукових 
проблем упровадження результатів наукових

досліджень і розробок: безпосередню участь 
учасників навчального процесу в науково •- 
дослідних роботах, що проводяться у Інституті 
чи на факультеті: організацію наукових, науково 
-  практичних, нау ково -  методичних семінарів, 
конференцій, олімпіад, конкурсів, науково - 
дослідних, курсових, дипломних та інших робіт 
учасників навчально -  виховного процесу .

Специфіка навчання на перших курсах 
полягає в тому, що студенти лише починають 
накопичувати загальні та світоглядні знання, 
формувати понятійно-категоріальний апарат, 
освоювати правові конструкції, структуру вик
ладу матеріалу та мистецтво виступу. Студенти 
першого курсу виконують курсові роботи, і. на 
мою думку, потрібно виокремити із навчального 
процесу години на їх підготовку до даної робо
ти. Разом з тим важливим і актуальним с питан
ня взаємовідносин між професорсько- 
викладацьким складом та студентами на пред
мет вибору теми, літератури до неї та якісного 
з м і с т у  д о с л і д ж є н і і я  наукової робоїи.

Входження України до єдиного 
європейського простору з огляду на етапи 
реалізації Болонського процесу ставить перед 
нами більше питань, ніж дає на них відповідей. 
Освітньо -  наукова сфера потребує змістовних 
реформ результатом яких буде гармонійне 
поєднання теоретичних знань, практичних вмінь
і навичок та високого рівня науково-дослідної 
роботи.

Науково-дослідна робота студентів с одним 
із найважливіших засобів підвищення якості 
підготовки і виховання спеціалістів та магістрів 
здатних цілеспрямовано та раціонально застосо-
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ти в практичній діяльності найновіші досяг- 
~я науково — технічного прогресу. Як 
ить практика, залучення до наукової робо- 
удентів відбивається на їх результативності 
підготовці до дисциплін які вивчаються, 
улюючи їх до творчого наукового підходу, 
чому науково -  дослідна робота є 
нічною частиною і обов’язковою умовою 

'шної роботи вищих навчальних закладів. 
:денти не лише отриму ють найновішу нау ко
та практичну' інформацію від викладачів на 

ійних і семінарських заняттях, лаборатор- 
робогах і виробничих практиках, а й беру і ь 

сть у наукових дослідженнях. Отже, 
ищення ефективності вузівських науково -  

лідних робіт, залучення до їх виконання 
дентів підвищують і якість підготовки 
ціалістів вищої кваліфікації. Як відомо, 

и т у г и . університети мають можливість ство- 
вати колективні форми різних підрозділів -
і. як міжкафедральні і міжфакультетські 

‘єднання, формування спільних груп для ви- 
■ання тієї чи іншої дослідної роботи. Наприк- 

в Юридичному інституті НАУ, група 
_/дентів І курсу досліджувала питання в сфері 

чету прав людини і акцентом їх власного ба- 
я.

Цілеспрямоване виконання наукових 
ліджень \  гуртках студентського наукового 

вариства у вищому навчальному закладі 
ияс формуванню всебічно розвиненої 

-обисюсті фахівця, нау ковця. На кафедрі теорії 
історії держави і права ЮІ НАУ. активно і 

ідно функціонує науковий гурток « П р авіш а
нь» . який здійснює підготовку студентів до 
орчої наукової роботи.

Науково-дослідна робота сту дентів включає 
себе два взаємопов'язані напрями: навчання 
'дентів елементам дослідної роботи, 

рганізації та методики наукової творчості та 
а\-кові дослідження, що здійснюють студенти 
їд  керівництвом професорсько-викладацького 
-кладу за загальнокафедральною. загальнофа- 
ультстською чи вузівською науковою пробле- 
ою.

Зміст і структура науково -  дослідної 
іяльності студентів забезпечує послідовність 
собів і форм її проведення відповідно до 

огіки навчального процесу. зумовлює 
ступність її від курсу до курсу, від кафедри до 
федри, від однієї дисципліни до іншої, від од- 

видів занять до інших.
Поступове зростання обсягу і складності на- 
их студентами знань, умінь, навичок у 
цесі виконання ними наукової роботи

заоезпечує вирішення таких основних завдань: 
формування наукового світогляду, оволодіння 
методологією та методами наукового 
дослідження: надання допомоги студентам у 
прискореному оволодінні спеціальністю, 
досягненні високого професіоналізму: розвиток 
творчого мислення та індивідуальних здібностей 
ст\дентів у вирішенні практичних завдань: 
прищеплення студентам навичок самостійної 
науково-дослідної роботи: розвиток ініціативи, 
здатності застосовувати теоретичні знання у 
своїй практичній роботі; розширення теоретич
ного кругозору і наукової ерудиції майбутнього 
фахівця: створення та розвиток наукових шкіл, 
творчих колективів, виховання у вузі резерву 
вчених, дослідників, викладачів.

Науково -  дослідна робота сту дентів вищого 
навчального закладу здійснюється за основними 
напрямами: науково •- дослідна робота, шо <. 
складовою навчального процесу і обов’язкова 
для всіх студентів {написання рефератів, 
підготовка до семінарських занять, підготовка і 
захист курсових, дипломних робіт, виконання 
завдань дослідницького характеру в період 
виробничої пракіики на замовлення 
підприємств тошо); науково -  дослідницька ро
бота студентів поза навчальним процесом. Нею 
передбачається: у часть у наукових гуртках, ви
конання госпрозрахункових наукових робіт у 
межах творчої співпраці кафедр, факультетів чи 
і н с т и т у т і в : робота в студентських інформаційно 
-аналітичних, юридичних консультаціях, тури
стських фірмах, перекладацьких бюро тощо: на
писання тез наукових доповідей, публікацій то
шо. Можна схематично відобразити рівні 
підготовки студента першого курсу до нау ково 
дослідної роботи.

Науково-дослідна 
робоча при виконанні 

ку рсової роботи

Науково-дослідна робота 
(участь у наукових сем.. 

конференціях) 
круглих столах

Студентські наукові 
гуртки, юридичні 

к о н с у л ы  аційні п у н к т  и |

Нау ково -  дослідна робота 
в поза навчальний час

Кожний студент під час навчальної та 
виробничої практики, яка спонукає до науково- 
практичного підходу, крім загального завдання, 
передбаченого програмою практики, мас вико
нати відповідно до своєї спеціальності завдання 
дослідного характеру. Виконання завдання 
відображається в щоденнику в окремому розділі 
з в і т у  про проходження практики і може викори
стовуватись при підготовці доповідей на



Н.В.Пгиьгун

конференції, інформаційних семінарах, при 
написанні курсових та дипломних робіт [1].

Студенти у курсових роботах із загальнотео
ретичних та спеціальних дисциплін використо
вують елементи наукових досліджень у формі 
наукового пошуку, готують огляд літератури і 
розробляють пропозиції, що містять елементи 
новизни з теми роботи; узагальнюють передо
вий практичний досвід, як вітчизняний, так і 
зарубіжний: застосовують економіко-
матсматичні методи. комп'ютерну та 
організаційну техніку, інформаційні технології. 
Проблеми наукового пошуку, які відображені у 
курсових роботах студентів, мають знайти своє 
продовження у дипломній роботі, а також бути 
частиною наукового дослідження відповідної 
кафедри на виконання затвердженої 
держбюджетної геми.

Гобто. \ курсовій роботі, яка виконується на 
першому курсі студентами, головне місце зай
мають елементи дослідного пошуку, а це R свою 
чергу характеризує здатність і підготовленість 
студента щодо теоретичного осмислення 
обраної теми, її науково-прикладну цінність, 
можливість проведення самостійного наукового 
дослідження і застосування отриманих 
результатів у подальшій науковій діяльності на 
старших курсах та при підготовці до виступів на 
нау кових конференціях.

Тому, тема курсової роботи має бути тісно 
пов язана з тематикою науково-дослідних робіт 
кафедри, бути частиною держбюджетної науко
во-дослідної теми кафедри, факультету вищого 
навчального закладу.

Виоір теми наукового дослідження є одним з 
відповідальних етапів. Гема, яку обирає для 
дослідження студент, повинна бути пов'язана з 
основними напрямками розвитку галузі 
(повітряного та космічного права) та науковими 
дослідженнями, які проводяться у вузі. Під нау
ковим напрямком розуміють сферу наукових 
досліджень наукового колективу вищого нав
чального закладу, який угпродовж відповідного 
часу розв'язує ту чи іншу проблему. Науковий 
напрямок поділяється на окремі наукові про
блеми. Іх розв'язую ть декілька наукових 
колективів протягом двох або більше років.

Кожна наукова проблема складається з ряду 
іем. які формуються під час дослідження. Тема
-  це наукове завдання, яке охоплює певну галузь 
наукового дослідження, яка за своїм змістом ви
писана в сформованому плані. Під науковими 
питаннями розуміють більш детальні наукові 
завдання, які належать до конкретної галузі нау
кового дослідження. Дослідження з окремих гем

можуть бути індивідуальними або провадитись 
групою осіб, тобто колективним дослідженням 
за попереднім погодженням з кафедрою та 
провідним викладачем з даної дисципліни. Тоб
то група студентів може здійснювати наукове 
дослідження за одною темою розкриваючи 
ключові питання обраної тематики. А це в свою 
чергу сприятиме більш глибшому і детальному 
дослідженню наукової проблеми, використо
вуючи вітчизняні та зарубіжні здобутки у сфері 
науки, міжнародну практику тощо.

На першому етапі вибір тієї чи іншої теми 
/для індивідуального наукового дослідження 
здійснюється студентами самостійно за за
твердженою тематикою кафедри на підставі та
ких критеріїв: актуальність теми, новизна теми, 
перспективність, відповідність профілю навчан
ня студентів, ступінь відповідності теми, 
вибраної студентами, тематичній спрямованості 
наукової роботи кафедр.

Під актуальністю теми розуміють її 
соціально-культурну цінність. тобто
необхідність і невідкладність її вирішення Х 1 Я  

потреб розвитку і функціонування державно- 
правових явищ. Важливою вимогою до вибору 
теми дослідження є її перспективність: 
дослідник має усвідомлювати тенденції розвит
ку явищ і процесів, які він збирається 
досліджувати. Вимоги перспективності визна
чають параметри для вибору об'єкта обстежен
ня. добору відповідних методів дослідження, а 
також характеристики умов. ,іля яких буде 
здійснюватися впровадження результатів 
наукової роботи.

Вибрана студентом гема має відповідати 
профілю навчання та арсеналу' методів, які 
фахівець після закінчення вузу буде мати змогу 
кваліфіковано використовувати в практичній 
діяльності. Але це не означає, що в процесі 
дослідження теми студент не може виходити за 
межі основної спеціальної дисципліни. Навпаки, 
при виборі теми студент може поставш и за мету 
проведення досліджень деяких питань із 
суміжних дисциплін. Відповідність обраної теми 
за профілем навчання студента диктується 
найчастіше необхідністю використання основ
них результатів дослідження при написанні кур
сових робіт, звіту про практику, при висту пах на 
семінарах, конференціях тощо.

При виборі теми дослідження необхідно також 
ураху вати можливості її розробки безпосередньо V 
навчальному закладі. Насамперед мається на увазі 
той час. який студент може виділити на розробку 
тієї чи іншої геми з урахуванням усього навчаль
ного процесу, за всі п’ять років навчання. Досвід
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чигь. щ о  велику роль при виборі тем и етуден- 
відіграс ступінь її  відповідності тем атичній  

ямованості науково -  дослідної роботи 
овідної кафедри. Н априклад. тем а 

робляється студентом піл керівництвом викла- 
"а. наукового керівника, отже він зможе отри- 

кваліфіковану допомогу лиш е тоді, коли цей 
щач протягом якогось часу виконував 

лідж еїш я з цього напрямку.
О крім  цього, п р и  збігу кола наукових 

ересів каф едри, керівника науковою 
лідж ення і студен та заочно п ідвищ ується 
ерес до  дослідж ення з боку студента, 
искорю ється процес пош ук) методів роботи  і 

овадж ення результатів  НДД. С лід маги на 
азі й  те. що вибору тем и маг передувати ро
льне ознайом лення студента з відповідним и 

—чизняними і зарубіж ним и літературним и 
ерелам и своєї іа  сум іж ної спеціальності.

l ia  другом у етапі студент, згідно з обраною  
м ою . сам остійно добирас відповідні 

ітерагурні дж ерела (книги, брош ури, статті), 
ф іційні докум енти, відомчі матеріали з тем и  та 
працьовує їх. Тобто, формуються картотека 
ітературпих джерел з геми дослідж ення. Карт- 
•и бажано згрупувати до відповідних питань, шо 

розглядаю ться в науковій роботі.
На третьому етапі студент повинен уточнити 

проблему (тему) і сформувати зміст науково* 
дослідної роботи. Ііри  складанні змісту роботи 
перш за все необхідно зробити обгрунтування 
теми, визначити її актуальність. повиш у. поста
вити мету, розробити завдання тощо. М етою 
дослідження є те. що в найзагальнішому вигляді 
погрібно досягги в кінцевому результаті 
дослідження. Ф ормулю вання мети зазвичай 
починається словами: «розробити методику ». 
«обгрунтувати...», «виявити...». «розкрити 
особливості... «. «виявити можливості викори
стання...» тощо.

До четвертою  етапу відноситься формулю 
вання гіпотези, наукового передбачення, нри- 

гщення. висунутого для пояснення будь-яких 
. процесів, причин, які зумовили даний 

ідок. Гіпотеза с компасом, який визначав 
ям діяльності дослідження. Вдало сфор- 
ована гіпотеза передбачає невизначеність 

ульгату дослідження і спрямовує, 
ідження на доведення реальності існування 
дбачуваного припу щення.

П’ятий етап. Сформульована мета й гіпотеза 
аження логічно визначають завдання, які 

но вирішувати в процесі роботи,
стіше всього вони звучать так: вивчити, 
и. розробити тощо. Бажано, щоб

в ідп овіддю  на п оставлен і завдан ня б у в  зм іст 
в ідповідних  розд ілів  роботи.

Ш остим  етапом  є  визн ачен н я м етодології 
дослідж ення. У н ауково-досл ідн ій  роботі засто
совую ться переваж но м етоди сп остереж енн я в 
його різном ан ітних формах, аналіз і у загальн ен 
ня власного практичного  досв іду  і досвіду 
інш их працівників, п р о во д ц іься  науковий ек 
сперим ент. аналіз результатів  роботи 
підприєм ств, установ, р ізном анітні спец іальні 
дослідницькі методи. а також  методи 
м атем атичної статистики, м оделю вання. гоіцо.

Н а сьомому етапі проводиться робота з 
систем атизац ією  накопиченого  матеріалу 
відповідно до  плану роботи, проведення аналізу 
наукових праць, практичного досвіду , узагаль
нення тощо.

На восьмому етапі зібрані при експерим ен
тальному дослідж енні м атеріали  повинні бути 
оброблені статистично. На основі отриманих 
матеріалів про окремі явищ а, щ о вивчаю ться, 
визначаю ть дані. які характеризую ть 
дослідж уваний комплекс в цілому.

Зведення результатів дослідж ення не слід 
плугати з підведенням підсумків. ю б ш  
підсумовуванням даних, накопичених у ході 
дослідж ення. П ісля зведення результатів 
дослідження може вияснитись, що отримані дані 
недостатньо досю вірн і. виникає необхідність у 
додатковому збиранні матеріалів. С тудент по
винен провести додаткову роботу в напрямку 
епосіереж ень і експ ери м ен т?. При цьому 
потрібно мати на увазі, що додаткові спостере
ження і експерименти повинні проводитися в 
тих же умовах, що й основні. Зведені результати 
дослідження підлягають вивченню  та аналізу. 
Головне завдання аналізу отриманих даних 
поля)ас \  їх порівнянні зі сформульованою  
гіпотезою іа її у гочненням |2 ] .

Змістом дев'ятого етапу є складання розши
реною  плану науково-дослідної роботи, 
відповідно до змісту напрацьованої о матеріалу.

Заключним і одним із основних етапів є 
літерату рне оформлення резу льтатів досл ід
ження. Всі матеріали дослідж ення погрібно сис
тематизувати і підготувати д о  узагальнення та 
літературного оформлення. сформулювати  
загальні висновки до  науково-дослідної роботи. 
Ііри оформленні р о б о т  слід керуватись вимо
гами ВАК.

Студенти повинні впроваджувати результати 
наукового дослідження в практику , а це г почат
ком застосування результатів дослідж ення у ре
альну' практичну діяльність.



Стосовно оцінювання результатів 
дослідження, то характеристикою фундамен
тальних досліджень є їх теоретична 
актуальність. новизна. концептуальність. 
доказовість, перспективність і можливість за
провадження результатів у практику, ю  при 
розгляді прикладних досліджень слід оцінювати 
в першу чергу їх практичну актуальність і 
значимість, можливість запровадження в прак
тику. ефективність результатів. Для наукових 
розробок тут цінною є новизна, актуальність і 
ефективність.

Існує також проблема оцінки ефективності 
науково-дослідної роботи професорсько- 
викладацького складу вищого закладу, яка мас 
два аспекти: економічний -  від впровадження, 
наприклад у галузь повітряного і космічного 
права результатів завершених досліджень та 
когнітивна ефективність (нібито супутня, а 
насправді має першочергове значення для 
підвищення якості підготовки спеціалістів), яка 
отримується під написання нових підручників і 
наукових статей, читання нових курсів лекцій, 
що грунтуються на наукових досягненнях в 
науковій роботі, проведення конференцій, 
семінарів, кру глих столів з широким залученням 
студентів до наукових досліджень [2].

Виходячи з вище наведеного, можна 
стверджувати, що науково-дослідна робота 
сту дентів молодших курсів юридичного спряму
вання займає надзвичайно важливе значення в 
навчальному процесі. Досліджуючи ту чи іншу 
наукову проблему, студенти мають змогу-' ознай-
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омитися з методологією та методами наукової 
роботи. Важливим є те, іцо в процесі 
дослідження вони усвідомлюють мету пізнання 
та дослідивши первинну теоретичну' основу 
державно-правового явища, студент спромож
ний бачити перспективу свого дослідження та 
його практичне значення і застосування. А 
складність, багатогранність і міждисцип
лінарний статус будь-якої наукової роботи при
водить до необхідності її  вивчення у системі ко
ординат.

Задля створення якісної вищої освіти в 
Україні правознавець повинен маги грунтовну 
та різнопланову підготовку, в складі якої є нау
ковий підхід, який формує здатність до 
аналітичного оцінювання будь-якої ситуації. 
Разом з тим застосовуючи саме науковий підхід 
при вирішенні будь-якої юридичної справи, 
юрист-ирактик зможе об'єктивно і неупередже- 
но мислити, в подальшому приймаючи 
об'єктивні рішення.
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Методика подготовки студентов младших курсов юридического направления к  научно- 
исследовательской работе.

В статье определено методику подготовки студентов младших курсов юридического направления 
к научно-исследовательской работе. Уточнено «леменгы системного подхода в подготовке студентов 
к научной работе, развитию творческого мышления, формирование научного мировоззрения, овладе
ние методами научною  исследования.

N.V. Pylgun
Methods o f  preparing a junior students law faculty for scientific researching work.
Annotation: In the article is determining methods o f involvement a junior students to the legal direction 

in researching. The main tasks is to clarity the elements o f a systematic approach in preparing them for sci
ence work, development o f  creative thinking, forming a scientific worldview, mastering the methodology o f 
scientific knowledge.


