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Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 

                          з  дисципліни «Етика і психологія юриста»   

Ідея особистісного підходу в освіті ставить у центр уваги саму людину. 
"Мета особистісно орієнтованої гуманної освіти – не сформувати й навіть не 
виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній 
механізм самореалізації". Реалізація особистісно орієнтованого навчання 
визначає необхідність пошуку нових освітніх технологій, зміни форм і 
методів навчання у кожній ланці освітньої системи. Сьогодні нашій державі 
потрібні кадри, які, маючи ґрунтовну фахову підготовку, зможуть самостійно 
приймати рішення, спроможні через самоосвіту постійно оновлювати власні 
знання особливо в галузі юридичної психології і бути «підкованими» 
фахівцями та  здатними адаптуватися до змін і коригувати свою професійну 
діяльність.  
  Організацію самостійної роботи можна розглядати як одну із педагогічних 
умов навчання студентів. Тільки через активну самостійну діяльність, а не 
через сприйняття знань у їхньому готовому вигляді, студент зможе якісно 
оволодіти спеціальними психолого-юридичними знаннями. Тому особливої 
уваги заслуговує сьогодні питання організації самостійної роботи студентів. 
Саме самостійна робота сприяє формуванню грамотного професіонала, 
творчо мислячої людини, розвиває ініціативу, самостійність, що у свою чергу 
є важливим чинником підвищення ефективності навчального процесу. Саме 
через самостійну роботу можна поєднати теоретичну діяльність майбутніх 
правознавців з практикою. Організація самостійної роботи студентів є однією 
з давніх проблем теорії і етико-юридичної та психологічної практики. Вона 
знайшла своє відображення у класичній юридично- психологічній спадщині 
Г. Гроса, А.Бінс, Т.Рібо, Р. Луваж, А.Ф. Коні, А.Р. Лурія.   Аналіз психолого-
юридичної літератури вказує на те, що в етико-юридичній психології немає 
єдиного підходу до визначення поняття самостійної роботи. Деякі 



дослідники вважають самостійну роботу формою організації навчального 
процесу, інші – методи навчання. Існують й інші підходи, коли самостійну 
роботу розуміють як засіб досягнення конкретної мети, спосіб здобуття знань 
з різних джерел. 
   У педагогічному словнику самостійна робота визначається як "діяльність 
студента в процесі навчання, яку він виконує по завданню вчителя під його 
керівництвом, але без його безпосередньої участі". У педагогічній 
енциклопедії самостійну роботу визначено як "різноманітні види 
індивідуальної та колективної діяльності учнів, що здійснюються на класних 
і позакласних заняттях або вдома за завданнями, без безпосередньої участі 
вчителя". Але незалежно від точності формулювання визначення самостійної 
роботи кожен викладач має певне розуміння поняття самостійної роботи. 
Аналіз літератури вказує і на те, що існуючі розробки для організації 
самостійної роботи не завжди задовольняють потреби навчального процесу в 
коледжі. У світлі вимог сьогодення актуальним є пошук таких форм 
самостійної навчальної роботи у коледжах, коли допомога і контроль з боку 
викладача не пригнічуватимуть самостійності та ініціативи студента, а 
навпаки спонукатимуть його самостійно організовувати свою навчальну і 
позанавчальну діяльність, контролювати її, одночасно виховуючи в собі 
самостійністьяк рисухарактеру.  
  Під самостійністю розуміють здатність суб’єкта діяльності організовувати і 
реалізовувати свою діяльність без стороннього керівництва і допомоги. 
Самостійність є основою активності, ініціативності, творчості, 
наполегливості, тобто таких якостей, що характеризують сучасного 
професіонала . 
       Специфічною особливістю організації навчально-виховного процесу в 
коледжі є те, що він ґрунтується на тісному взаємозв’язку загальноосвітньої і 
спеціальної підготовки майбутнього спеціаліста, який здійснюється перш за 
все в системі міжпредметних зв’язків. Такі міжпредметні зв’язки є важливим 
компонентом у формуванні творчої, самостійної особистості, грамотного 
спеціаліста-правознавця. 
       Специфіка «Етики і психології юриста» як навчальної дисципліни 
визначається універсальністю її ідей і методів, що знаходять широке 
застосування в інших галузях науки і в практичній діяльності людини. Тому 
знання психології є необхідною складовою підготовки майбутнього 
спеціаліста. Так, наприклад, при підготовці майбутніх правознавців 
професійну направленість мають розділи: "Психічні пізнавальні процеси", 
"Моральні засади законодавстві", «Моральні засади кримінально-
процесуального доказування», «Спілкування як основний засіб вирішення 
конфліктів», «Психологія потерпілого», «Психологія злочинця» тощо. 
       Отже, одним із мотивів, що стимулює інтерес до навчання, зокрема до 
вивчення «Етики і психології юриста», може бути практична значимість 
матеріалу, який вивчається, зв’язок із майбутньою спеціальністю. І процес 
навчання I таII курсу бажано організувати таким чином, щоб викликати у 
студентів прагнення застосовувати знання в нових умовах, діяти ініціативно, 



шукати нестандартних рішень, спираючись при цьому на набуті знання. 
       Зокрема, при розв’язуванні етико-юридичнихічних та психологічних 
задач, потрібно вимагати від студентів обґрунтовувати кожну психологічну 
ситуацію, що у свою чергу передбачає: 
виховання вміння відстоювати власну позицію; 
аргументувати обраний шлях певними фактами, адже в перспективі на 
майбутнє,кожного студента очікує захист курсових і дипломного проектів, 
коли зазначені вміння і навички стануть необхідні у повному обсязі. 
   Однак потрібно зазначити: не всі студенти-першокурсники впевнені, чи 
вірно вони обрали майбутню професію, чи це справді те, чому вони прагнуть 
присвятити власне життя. Молоді люди вступають у коледж у віці 15-17 
років, коли життєва позиція ще чітко не сформована, і свій вибір вони часто 
здійснюють під впливом оточення. За декого з них, можливо, цей вибір 
здійснили батьки, керуючись власними міркуваннями і досвідом. 
  Соціологічні і психологічні дослідження, проведені в різних ВНЗ країни, 
показують: частка студентів, головними мотивами навчально-пізнавальної 
діяльності яких є пізнавальні і професійні інтереси. 
   Отже, професійне спрямування викладання не повинне стати єдиним 
мотивом самостійної навчальної діяльності. Кожен викладач має знаходити 
ще й інші мотиви плідної навчальної праці, спираючись при цьому на 
індивідуальні інтереси, особливості кожного студента, зокрема у напрямі 
правознавства. Такими мотивами можуть стати особистісні мотиви, 
вирішення життєвих проблем, етична, економічна зацікавленість у майбутній 
професії юриста, самоутвердження особи, спілкування та ін.  
   Ще одна особливість організації навчального процесу в коледжі: навчання 
першокурсників відбувається в умовах досить напруженого режиму. 
Протягом першого року їм доводиться оволодіти знаннями в обсязі програм 
10-11 класів загальноосвітньої школи. Тому  викладач, який працює з 
першокурсниками, має бути дуже уважним, терпимим, поступово формуючи 
необхідні уявлення і навички до майбутній професії юриста. Адже саме на 
першому курсі закладається фундамент для подальшого вивчення 
спеціальних дисциплін. 
  Слід також враховувати, що рівень підготовки студентів-першокурсників, 
навіть при однакових оцінках в атестаті, різний. Зрозуміло: вони навчались в 
різних школах. А оцінка в атестаті, як відомо, часто має дещо суб’єктивний 
характер. 
   Загальноприйнятим є і той факт, що випускники шкіл мають різні ступені 
сформованості самостійної навчальної діяльності (виділяють три таких рівні: 
   - високий; 
   - проміжний; 
   -  низький. 
       Успішність навчальної діяльності у самостійній роботі залежить від типу 
і рівня труднощів, які виникають у ході такої роботи. Тому вивчення 
труднощів у навчальній діяльності студентів допомагає виявити 
індивідуальні особливості студентів, краще організувати їхню самостійну 



роботу. 
       Серйозної уваги потребує період адаптації, звикання нового поповнення 
студентів до режиму навчального закладу. І самє в цей період одночасно з 
повторенням матеріалу повинна розпочинатися цілеспрямована робота по 
формуванню в них умінь самостійної праці..  
       Почуття задоволення, яке виникає при вдалому розв’язанні проблемних 
задач психолого-юридичного та етичного напряму, в залежності від тематики 
самостійної, творчо виконаної роботи допоможе подолати психологічний 
бар’єр у навчанні. Тому іноді доцільно штучно створювати такі ситуації, 
коли студент обов’язково виконає запропоноване йому посильне завдання, не 
здогадуючись, наскільки "складним" воно було насправді.  
   Варто також зазначити, що самостійна робота студентів може бути по-
справжньому якісно організованою лише в процесі самостійної, творчої 
праціЗасвоєння студентами матеріалу даної теми і застосування цих знань 
при виконанні самостійної роботи визначає: 
         - рівень розуміння основних понять, категорій і систем етики та 
юридичної психології її методологічних основ, які використовуваються у 
практиці; 
         - познайомитись з необхіднимизагальнопсихологічними і 
соціальнопсихологічними основами у застосуванні до курсу юридичної 
психології; 
         - засвоїти знання проблематики правової соціалізації особистості, 
фактори і умови формування правосвідомості і причини її деформації; 
         - навчитися розкривати психологічні аспекти криміналізації 
особистості, механізми злочинної поведінки і особистості злочинця, а також 
етикою та психологією слідчих дій; 
         - оволодіти психологічними та етичними прийомами перевиховання 
правопорушників.                                                                                                         
  Отже, самостійна робота студентів – це один з найбільш важких моментів 
організації навчального процесу.  
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