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Загальні методичні рекомендації до семінарських занять 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих 

студенти готують тези виступів. На практичному занятті студентами 

вирішуються представлені викладачем практичні завдання, юридичні 

ситуації, що відповідають темі заняття. 

Семінарські та практичні заняття проводяться з метою сприяння 

ефективному засвоєнню студентами курсу виконавчого провадження, 

вироблення у студентів вміння користування спеціальною юридичною 

літературою, нормативно-правовими актами, навичок аналітичного підходу 

до прийняття рішень з конкретних ситуацій, контролю за знаннями студентів. 

Семінарські та практичні заняття проводяться в аудиторіях з однією 

академічною групою. Перелік тем занять визначається тематичним планом з 

дисципліни. В ході підготовки до заняття студенти повинні з’ясувати план 

заняття, прочитати конспект лекцій з теми заняття і відповідні розділи 

підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати 

нормативно-правовий матеріал. При цьому студентам необхідно спиратися 

на теоретичні положення теорії держави та права та інших галузей права, що 

допоможуть більш глибоко осягнути теоретичний і практичний матеріал 

виконавчого провадження. Питання курсу виконавчого провадження, які не 

виносяться на семінарське або практичне заняття, вивчаються студентами 

самостійно.  

Семінарські заняття можуть проводиться у двох формах: усної дискусії 

чи письмової самостійної роботи. Слід зауважити, що форма заняття не 

впливає на порядок підготовки до нього студентом. 

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться, як правило, у 

формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді 

всіх учасників і може виступити з доповненням, або вказати на помилки, які 

були допущені під час відповіді на поставлене питання іншим студентом. 



На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з тем, 

які виносяться на самостійне опрацювання. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його 

проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі-

нарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності, розглядати правові явища з позиції Конституції та чинного 

законодавства України, наводити приклади; 

4) Якщо студент підготував реферат він повинен його зміст доповісти 

на семінарському занятті. Студент протягом п’яти-десяти хвилин має викла-

сти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, об-

ґрунтувати наукову і практичну значимість обраної теми, сформулювати 

пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на 

запитання викладача та інших учасників семінару. 

5) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання юридичних понять і 

термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню 

словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої 

думки; 

6) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 



присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати власну позицію; 

7) після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає 

явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і 

надати слово іншому; 

8) завершується семінарське заняття заключним словом_викладача, в 

якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, 

оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, 

реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та виставляються 

бали, а також дається завдання на наступне заняття. 

При проведенні семінарського заняття у письмовій формі, самостійна 

робота виконується студентом на окремому листку, що містить П.І.П-б. 

студента, назву групи в якій навчається студент, назву дисципліни  і теми з 

якої проводиться семінарське заняття, дату проведення семінарського 

заняття, номер варіанту при його наявності.  

У письмовій роботі студентові може бути запропоновано дати 

розгорнуті відповіді на декілька теоретичних питань, дати визначення 

конкретних понять, розв’язати тести, тощо. 

Письмові роботи є необхідним інструментом опанування юридичного 

фаху, значна робота юриста відображується у документах. Письмові 

семінарські заняття виробляють у студентів вміння: 

1) чітко, коротко, змістовно, але лаконічно побудувати повідомлення, 

яке необхідно донести; 

2) робити письмове повідомлення у стислі строки та вміти розподілити 

при цьому час; 



3) зосереджуватись на поставленому запитанні, відкинути все незначне,  

другорядне і дати обґрунтовану відповідь. 

Якщо студент не підготувався до семінарського заняття або пропустив 

його, він повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде 

заняття в групі. За погодженням з викладачем студент може підготувати 

реферат з пропущеної теми міжнародного приватного права.  

Для підготовки до семінарських чи практичних занять студент може 

використовувати нормативно - правові акти та юридичну літературу, яка 

рекомендується до кожної теми. 

На кожному семінарському та практичному занятті викладач при 

оцінюванні враховує підготовлені студентами реферати, їх виступи, 

активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію 

тощо. 
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