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 Групові заняття 
Загальні методичні рекомендації 

 
Семінарські та практичні заняття є однією з найважливіших і най-

більш дієвих форм засвоєння усіх предметів. У сучасних умовах пе-
ред вищою школою України стоять великі і складні завдання з підви-
щення якості підготовки спеціалістів-юристів. Тому роль семінарсь-
ких занять, які вчать студентів самостійно працювати і творчо мисли-
ти, робити висновки і давати оцінки явищам та подіям, ще більше 
зростає. 

Головна мета семінару – поглибити і систематизувати вивчення 
найбільш важливих, складних і актуальних тем навчального курсу. 
Зокрема, семінари з історії держави і права України мають на меті 
виробити у студентів уміння самостійно вивчати питання курсу. Готу-
ючись до них, студент вчиться конспектувати та аналізувати нормати-
вні матеріали, інші державно-правові джерела та літературу, узагаль-
нювати знання, отримані з різних джерел. Отже, семінарські заняття 
не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу 
та навчальної літератури. 

Теми семінарів подаються за розділами, носять проблемний харак-
тер (зазвичай в межах певного періоду). Це означає, що у план семі-
нарського заняття, яким передбачається порядок його розгляду, мо-
жуть бути внесені питання кількох тем лекційного курсу, які, однак, 
об’єднує спільна постановка проблеми. Необхідні для підготовки се-
мінару джерела та спеціальну наукову літературу як до курсу в ціло-
му, так і до кожної теми зокрема студент знайде на сторінках даних 
методичних матеріалів. Зазначимо, що потрібні розділи та параграфи, 
конкретні сторінки рекомендованих джерел, навчальної та наукової 
літератури не вказуються. Зважаючи на специфіку навчання у вищій 
школі, кожен студент повинен самостійно вибрати рекомендовані 
джерела та літературу, знайти потрібні розділи та параграфи. 

Щодо навчальної літератури, варто зазначити наступне. Крім під-
ручників з історії держави і права України та посібників з історії 
української державності, при вивченні окремих тем курсу можна та-
кож користуватись підручниками з історії держави і права СРСР, істо-
рії України для історичних факультетів, багатотомної ”Історії Україн-
ської РСР”. Однак пам’ятайте, що загалом усі вони видані раніше, в 
часи існування Союзу РСР. Отож, студенту необхідно самому, вихо-
дячи з сучасного етапу речей, з урахуванням нових підходів до істо-
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ричних подій та осіб об’єктивно давати оцінку явищам, подіям і дер-
жавно-правовим інститутам. 

Варто також підкреслити, що на сьогодні при підготовці до семі-
нару з історії держави і права України не обійтися без поточних мате-
ріалів сучасних наукових періодичних видань. У списках рекомендо-
ваної літератури, із зрозумілих причин, не всі вони відображені. Вва-
жаємо, що студент мав би слідкувати за останніми публікаціями пра-
вового та історико-правового характеру, принаймні, таких загально-
доступних видань, як ”Урядовий кур’єр”, ”Право України”, 
”Український історичний журнал” та ”Розбудова держави”. Готую-
чись до семінару, їх також слід використовувати. 

Державно-правові проблеми і їх розвиток допоможуть студентам 
дослідити підручники з історії держави і права України під редакцією 
академіка Тація В.Я., професорів Гончаренка В.Г., Іванова В.М., Ко-
пєйчикова В.В., Шульженко Ф.П. та ін. 

Широке коло основної та спеціальної наукової літератури (у тому 
числі кожної із зазначених тем) подається невипадково. На нашу дум-
ку, такий спосіб мав би спонукати студента до більш глибокого само-
стійного опанування курсу. При написанні письмових робіт 
(рефератів, контрольних) він допоможе студентам зорієнтуватися в 
історіографії основних проблем української історико-правової науки 
і, звичайно, якомога повніше в усіх аспектах уявити собі основний 
зміст курсу історії держави і права України загалом і кожної теми 
зокрема. 

Підготовка студента до семінарських занять з історії держави і 
права України складається з кількох етапів. По-перше, необхідно ува-
жно ознайомитися з планом семінару до чергової теми заняття, з’ясу-
вати основні поняття, продумати наведені питання. По-друге, прочи-
тати конспект відповідної лекції і матеріал з рекомендованих підруч-
ників чи посібників. Проте основою підготовки до кожного семінару 
мають стати, передусім, першоджерела: пам’ятки історії України та 
пам’ятки правової культури України, відповідні кодифікації, закони, 
нормативні акти тощо. Саме вони дають можливість глибокого ви-
вчення змісту найважливіших галузей та інститутів права, структури 
державного управління і організації державних установ тощо. Лише 
належним чином засвоївши джерела, можна ґрунтовно підготуватися 
до відповідей на основні питання семінару. Наголосимо на тому, що 
усі необхідні для підготовки джерела поміщені у рекомендованих 
хрестоматіях і збірниках документів. 
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Семінар як форма навчального процесу складається з короткого 
вступного слова викладача, обговорення під його керівництвом голо-
вних питань теми, заключного слова викладача та роз’яснення завдан-
ня до наступного заняття. Існує декілька типів чи форм семінарських 
занять. Ми пропонуємо три. Найбільш поширеним з них є традицій-
ний варіант ”А”: семінар у вигляді розгорнутої бесіди (співбесіди) у 
відповідності з планом. При цьому варіанті проведення семінару, на 
розсуд викладача, можлива ситуація, коли обговорення одного-двох 
питань відбувається у вигляді розгорнутої бесіди, а по інших заслухо-
вуються підготовлені студентами реферати. Варіант ”Б” передбачає 
заслуховування та обговорення під керівництвом викладача рефера-
тів, заздалегідь підготовлених студентами. Нагадаємо, що слово 
”реферат” (від латинського refero – доповідаю, повідомляю) означає 
доповідь чи письмове дослідження на певну тему, що містить критич-
ний огляд літературних та інших джерел. Реферат повинен бути офор-
млений у відповідності з вимогами до оформлення наукових праць. У 
кінці його обов’язково наводиться список використаних джерел та 
літератури. При нетрадиційній формі проведення семінару – варіант 
”В” – студентам пропонується, опираючись на джерела і спеціальну 
літературу, змоделювати історичний судовий процес в Україні. Про-
ведення семінару – рольової гри можливо лише з підготовленою ау-
диторією. Воно передбачає ряд підготовчих етапів, які здійснюються 
під керівництвом викладача. Що стосується семінарських занять у 
вигляді розгорнутої бесіди, вони проходять так: після короткого всту-
пного слова викладача слово надається одному зі студентів. Виступа-
ючому для викладення своїх думок надається 7-10 хвилин. Виступ не 
повинен бути ні надто коротким, ні надмірно затягнутим; слід якомо-
га повніше та чіткіше висвітлити поставлене питання. Інші студенти, 
уважно слухаючи виступ, роблять позначки на полях свого конспек-
ту, а потім беруть учать в обговоренні, висловлюючи власне розумін-
ня питань, і, таким чином, здійснюють колективний пошук вірних 
узагальнень та висновків. 

Виступаючий повинен показати знання матеріалу, вміння аналізу-
вати його, додержуючись послідовності викладу, чітко переходячи 
від одного пункту свого виступу до іншого, підкреслюючи найважли-
віші та найсуттєвіші моменти, роблячи короткі висновки. При цьому 
слід говорити просто, зрозуміло, конкретно, своїми словами, а не чи-
тати записи чи нормативний матеріал. Під час виступів можна корис-
туватись до певної міри конспектом, методичними вказівками або 
хрестоматією, де наводяться витяги з правових джерел того чи іншого 
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періоду. І, звичайно, абсолютно неприпустимо ”зчитувати” свою від-
повідь з книги. 

І виступи, і доповнення повинні бути цілеспрямованими, чіткими, 
по можливості короткими. Ні в якому разі не слід доповнювати вже 
сказане. Кожному виступаючому необхідно слідкувати за мовою, ін-
тонацією, правильним вживанням та вимовою слів, наголосами. Кож-
не слово потрібно вимовляти виразно і до кінця, особливо при вжи-
ванні раніше не знайомих юридичних термінів. При підготовці до 
семінару для з’ясування значення наведених у плані основних 
понять та незнайомих термінів, окремих слів радимо звертатися до 
відповідних словників чи енциклопедій: ”Юридичного словника”, 
”Юридичної енциклопедії”, ”Словника іноземних слів”, 
”Енциклопедичного словника” тощо. Корисними у ході підготовки до 
семінарського заняття можуть бути рекомендовані ”Мала енциклопе-
дія етнодержавознавства” та ”Енциклопедія українознавства”, які міс-
тять значну кількість матеріалів з історії держави і права України. 

При підготовці до семінарського заняття і в ході семінару на під-
ставі здобутих у середній школі знань дайте стислу загальну характе-
ристику відповідного періоду історії України і зверніть увагу на соці-
ально-економічні відносини даного періоду суспільного розвитку, на 
соціальні групи населення. Відомо, що право зумовлене економічним 
ладом суспільства та його соціально-політичною структурою. 

Викладач під час обговорення теми може поставити додаткові за-
питання, що випливають з основних і логічно з ними пов’язані. 

Важливо, щоб студенти оволоділи вмінням правильно, за суттю 
ставити запитання до виступаючого. Під керівництвом викладача ана-
лізуються різні варіанти поставленого питання, вирішуються спірні 
проблеми, виправляються помилки, допущені у відповідях та висту-
пах. Кожен студент на семінарі повинен активно працювати, тобто 
уважно слухати кожного, хто виступає, продумуючи відповіді на зве-
рнені до нього запитання, репліки тощо. Отже, семінар має бути акти-
вним, творчим заняттям, де студенти вчаться формулювати й обґрун-
товувати вирішення питань, чітко аргументувати свої відповіді дани-
ми з першоджерел та літератури, захищати і відстоювати свою думку 
у діловій дискусії. 
Семінарські заняття є обов’язковими для відвідування. На них 

ведеться облік поточної успішності студентів. Тому пропущений семі-
нар, незважаючи на причину пропуску, так само як і незадовільна оці-
нка в процесі семінарського заняття, підлягає обов’язковому відпра-
цюванню. Зазвичай студенти відпрацьовують пропущене заняття шля-
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хом написання письмової роботи (реферату) та подальшого його захи-
сту. Тему реферату викладач вибирає серед зазначених у плані або ж 
із кола питань, що розглядались на семінарі. Невиконання згаданих 
вимог є підставою для того, щоб не допустити студента до складання 
іспиту. 


