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Необхідність виховання творчої, самостійної, активної особистості у 
процесі оволодіння новими знаннями висловлювалась ще в далекій давнині. 
У Давній Греції в якості засобів, форм, методів занять використовувалися 
бесіди, діалоги, суперечки, лекції. Велика увага приділялася роботі з 
інформаційними джерелами, евристичному та проблемному проведенню 
навчальних занять, діловим іграм [1, с.240]. Великі мислителі Аристотель і 
Платон підкреслювали значущість добровільного, активного й самостійного 
оволодіння знаннями. Розвиток мислення людини може успішно протікати 
тільки в процесі самостійної діяльності, а вдосконалення особистості і 
розвиток її здібностей – шляхом самопізнання (Сократ). Така діяльність 
доставляє учневі радість і задоволення та, тим самим, усуває пасивність з її 
боку в придбанні нових знань [2, с.16].  

Ян Амос Коменский, чеський педагог і філософ-гуманіст, більше трьох 
століть назад критикував школи свого часу за те, що вони вчать дітей чужим 
знанням, замість розвитку власного погляду на світ [3, 16]. Видатний 
французький просвітитель Жан-Жак Руссо, родоначальник теорії вільного 
виховання, заперечував всякий авторитаризм у навчанні, ратував, щоб учні 
самостійно черпали знання із самої дійсності. Подальший розвиток його 
теорія одержує в працях І. Песталоцці та А. Дистервега. “ Розвиток і освіта 
жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Усякий, хто бажає до 
них прилучитися, має досягти цього власною діяльністю, власними силами, 
власною напругою. Ззовні він може одержати тільки збудження...” [4, 68]. 

К.Д.Ушинський вважав, що провідним методом, який використовується 
в освіті, має бути “сократівський” – метод постановки питань, що дозволяють 
учню самому знайти відповідь у процесі міркування. Значний внесок у 
розвиток проблеми підвищення активності учнів у навчальному процесі 
зроблено В.І.Лозовою. Так, нею був чітко простежений зв”язок між 
поняттями “активність” та “самостійність”. Одне із важливих завдань 
навчання – розвиток самостійності особистості, підвищення рівня її творчого 
потенціалу – вирішується шляхом формування пізнавальної активності, 
котра, з одного боку, знаходить конкретне виявлення в самостійній 
діяльності суб”єкта, а з іншого, - активність, що стимулюється пізнавальними 
інтересами, визначає характер його самостійності [5, 6]. 

Головною відмінністю активних методів навчання є те, що з їхньою 
допомогою студенти одержують визначений набір знань не в готовому 
вигляді, а здобувають їх самостійно у процесі активної пізнавальної 
діяльності, мобілізуючи наявний у них запас знань. Досягненню цілей освіти 
якнайкраще сприяє збудження в студентів інтересу до предмета. Для цього 
необхідна розмаїтість у формах і методах навчання.  



На сьогодні при вивченні юридичних дисциплін у більшості випадків 
використовується лише розв’язання проблемних ситуацій на семінарах та 
пояснювальний стиль під час проведення лекцій. На наш погляд, це 
положення речей не є стимулом до підвищення активності студентів, їхньої 
позитивної мотивації та прагнення до самостійності. Адже для майбутнього 
юриста та педагога особливо важливо вміти самостійно приймати рішення, 
обґрунтовувати їх, вести дискусію, відстоювати свої переконання і, протягом 
усієї професійної діяльності, постійно поповнювати свої знання.  

Досягненню цієї мети якнайкраще сприяє використання при організації 
самостійної роботи студентів методу ситуаційного навчання, “застосування 
якого передбачає осмислення студентами реальної життєвої ситуації” [6, 9]. 
Головним завданням цього методу є вироблення навичок поведінки залежно 
від ситуації. Для цього викладач користується ситуаційними вправами 
(кейсами), які містять у собі опис конкретної життєвої ситуації, яка насправді 
існувала в реальному житті. Під час розв”язання даної справи у студента 
виникає потреба поставити себе на місце професіонала та прийняти своє, 
особисте рішення, з огляду на обставини. Ситуаційні вправи мають 
складатися таким чином, щоб рішення не було очевидним, тоді вони 
розвивають у студентів критичне мислення, навички вирішення проблем і 
прийняття зважених рішень. 

Ефективною формою активізації самостійної роботи студентів, є також і 
гра. Всі ігри поділяються на: 

- дослідницькі – проводяться для одержання нового знання, для 
експериментальної апробації будь-якого нововведення на підприємстві, тобто 
в грі найважливішим стає результат; 

- атестаційні – проводяться з метою оцінки професійних якостей, 
компетентності учасників спеціальними експертними радами, що 
створюються в ході гри; 

- дидактичні – мають своєю метою визначений результат у навчанні 
гравців, “мікрозрушення” в розвитку особистості, хоча, звичайно, і в них 
здійснюється контрольно-оцінна функція; у цих іграх важливіше процес гри, 
а не результат. 

У навчальному процесі найбільше застосування знайшли дидактичні 
ігри, що, у свою чергу, підрозділяються на : 

- ділові; 
- управлінські [7, 156]. 

Ділові ігри виникли в 30-ті роки XX століття. Нині вони стають дуже 
популярними практично в усіх країнах. Ділова гра являє собою імітаційний 
управлінський процес, тобто процес вироблення й ухвалення рішення для 
конкретної ситуації в умовах поетапного уточнення необхідних фактів, 
аналізу інформації, що додатково надходить і виробляється в ході гри. У 
наступній таблиці представлена класифікація ділових ігор [6, 65-66]. 

 
Види ділових ігор Характеристики ділових ігор 



Рольова гра Наявність моделі керуючої системи, включеної в 
конкретну соціально-економічну систему. 
Наявність ролей та їх взаємодія. 
Багатоальтернативність рішень. 
Наявність системи групового чи індивідуального 
оцінювання діяльності учасників. 
Наявність керованої емоційної напруги. 
Наявність загальної мети у всього ігрового 
колективу. 

Імітаційна гра Моделювання діяльності. 
Імітація деяких господарських, правових, 
соціальних, політичних та інших принципів, що 
визначають поведінку людей. 

Гра, спрямована на 
організацію 
діяльності 

Моделювання діяльності, спрямованої на вирішення 
складних комплексних проблем управління. 
Ролі мають умовний характер. 
Наявність загальної мети ігрового колективу. 
Використання колективної діяльності щодо 
вироблення рішень. 
Багатоальтернативність рішень. 
Система оцінювання учасників відсутня. 

 
Ділова гра складається з трьох етапів: 
- підготовчий; 
- ігровий; 
- підведення підсумків. 
На підготовчому етапі визначається тема гри, мета і докладний план її 

проведення. У випадку недостатньої підготовки студентів до проведення гри 
ціль не досягається.  

Під час вивчення дисципліни “Кримінальний процес” студентами 3 
курсу юридичного факультету Харківського державного педагогічного 
університету ім.Г.С.Сковороди проводилася ділова гра “Суд”. На одному із 
практичних занять, під час вивчення теми “Порядок судового розгляду 
кримінальної справи”, була проведена імітація судового засідання, 
учасниками якого були самі студенти. Метою гри було формування в 
студентів більш повного та розширеного уявлення про порядок розгляду 
кримінальної справи в суді, розвиток навички формулювання питань, 
критичного мислення й ораторського мистецтва. 

Студенти сприйняли ідею проведення в рамках практичного заняття 
ділової гри з інтересом. На питання про бажання брати участь у проведенні 
ділової гри “Суд” усі студенти опитуваної групи відповіли позитивно, при 
цьому відзначали, що проведення такої гри “буде цікаво та повчально”, 
“з’явиться можливість виявити ораторські навички...., визначити свою долю 
– бути прокурором або захисником”. Щодо справ, які студенти бажали б 
“заслухати”, на першому місці розглядаються справи, порушені за фактом 



навмисного вбивства, бо, на думку студентів, життя – це найважливіша 
цінність. 

При підготовці до проведення гри всім студентам групи був наданий 
обвинувальний висновок конкретної кримінальної справи, яку вже було 
розглянуто судом. Крім цього, усі студенти одержали в друкованому вигляді 
складений викладачем стислий порядок розгляду кримінальної справи судом. 
Ці документи були надані студентам за два тижні до проведення гри, тобто в 
них була реальна можливість підготуватися. Також студентам був 
роз’яснений порядок проведення гри і всі вони були ( за власною 
ініціативою) розділені на 3 групи: прокурори, судді, адвокати.  

При цьому студенти з групи “прокурори” готувалися виступити в 
судовому засіданні від імені прокурора, самостійно складали промову 
прокурора; студенти з групи “судді” готувалися бути присутніми на грі як 
судді, розглянути справу та постановити свій вирок, текст якого мав бути 
підготовлений ними заздалегідь, і, нарешті, студенти з групи “адвокати” 
готувалися виступити як захисник підсудного, їх промова також готувалася 
заздалегідь.  

Порядок проведення гри: 
Підготовча стадія ( 10-15 хвилин): 
1. В аудиторії меблі розставляються так, як і в залі судового засідання: у 

центрі стіл судді, праворуч від нього стіл підсудного, поруч з яким 
знаходяться захисники, ліворуч від судді – стіл прокурора. Всі інші столи 
розміщуються горизонтально, рядами. Наприкінці аудиторії окремо 
ставиться ще один стіл ( це краще зробити до початку практичного заняття). 

2. З групи “прокурори” викладачем або самими студентами обирається 
один прокурор і потерпілий, що займають свої місця. Потерпілий займає 
перший з ряду столів, прокурор займає свій стіл, ліворуч від судді. 

3. З групи “судді” вибираються три судді (для залучення максимальної 
кількості студентів у гру), що займають своє місце, а також секретар 
судового засідання, в обов’язки якого входить ведення протоколу судового 
засідання. Серед трьох суддів самими студентами обирається головуючий. 

4. З групи “адвокати” обирається адвокат і підсудний, які також 
займають свої місця. 

5. Серед студентів, що залишилися, обираються свідки, які до видалення 
їх із залу суду займають місця біля потерпілого, після видалення – займають 
окремий стіл, що розташований наприкінці аудиторії. 

6. Незадіяни студенти, що залишилися, виконують роль спостерігача, 
тобто фіксують усі помилки, допущені учасниками процесу. Після 
закінчення “розгляду справи” кожний зі спостерігачів відзначає позитивні та 
негативні моменти гри. 

7. Викладач проводить інструктаж відносно правил поведінки під час 
гри, необхідності дотримання порядку розгляду справи судом, дисципліни в 
аудиторії. Суддям роз’яснюється, що від них у великій мірі залежить порядок 
“у залі судового засідання” і дотримання процесуального порядку розгляду 
справи. 



Гра (40-45 хвилин): 
1. Секретар судового засідання просить усіх встати, у цей час в 

аудиторію входять судді.  
2. Головуючий оголошує справу, що буде розглядатися, склад суду, 

після чого просить усіх сідати.  
3. Суд перевіряє, чи присутні в залі всі зацікавлені сторони, після чого 

просить свідків вийти з залу. Студенти-свідки залишають свої місця і сідають 
за стіл наприкінці аудиторії. Їхнє видалення з аудиторії не дало б їм 
можливості брати участь у грі.  

4. Суддя роз’яснює підсудному його права, роз’яснює права 
потрепілому, запитує, чи визнає підсудний себе винним. Підсудний 
відповідає на запитання відповідно до наданого обвинувального висновку (не 
змінюючи свідчень, що були ним надані раніше).  

5. Головуючий відкриває слухання справи, прокурор читає 
обвинувальний висновок (для економії часу доцільно зачитувати тільки 
резолютивну частину).  

6. Проводиться допит підсудного. Першим задає питання прокурор, 
після чого захисник, і останнім – суд ( усі члени).  

7. Суддя просить секретаря запросити першого свідка. Свідок сідає за 
стіл у першому ряді. Суддя попереджає його про відповідальність за дачу 
неправдивих свідчень або відмову від дачі свідчень.  

8. Допитуються свідки. Першим задає питання прокурор, після чого 
адвокат, підсудний, останнім – суд. Відповіді на питання, що їх дають свідки, 
повинні відповідати тим, що були описані в обвинувальному висновку.  

9. Суд переходить до дослідження речових доказів (при їхній 
наявності). У випадку, якщо справа об’ємна, цю стадію можна пропустити.  

10. Суд оголошує судове засідання закритим і переходить до судових 
дебатів.  

11. Виступає прокурор з обвинувальною промовою, тези якої кожен 
студент із групи “прокурори” готує самостійно заздалегідь. У своїй промові 
прокурор прохає призначити підсудному міру покарання ( використовує 
Кримінальний кодекс України).  

12. Виступає адвокат (промова якого також підготовлена заздалегідь).  
13. Суд надає підсудному право виступити у судових дебатах та 

звернутися до суду з останнім словом.  
14. Суд видаляється в дорадчу кімнату для винесення вироку. У виді 

дорадчої кімнати може виступати стіл, де свідки очікували виклику. Кожний 
зі студентів групи “судді” заздалегідь підготував свій вирок у справі. Однак у 
процесі гри, він може змінити свою думку. Важливість даного моменту гри 
складається в необхідності прийти до згоди й ухвалити єдиний вирок.  

15. Після ухвалення вироку судді повертаються в зал, у цей момент 
секретар просить усіх встати. 

16. Оголошується вирок. 
Підведення підсумків гри (20-25 хвилин): 
1. Викладач повідомляє студентам про необхідність підвести підсумки. 



2. Виступають спостерігачі зі своїми побажаннями, зауваженнями і 
пропозиціями. 

3. Викладач підбиває підсумок гри, повідомляє студентам той вирок, 
який дійсно був ухвалений, а також свою думку щодо проведеної гри.  

Наприкінці заняття кожному зі студентів були видані бланки анкети, які 
вони мали заповнити до наступного практичного заняття.  

За результатами проведеного анкетування можна стверджувати, що всі 
студенти вважають проведення ділових ігор у процесі навчання необхідним. 
Аргументами виступали “значне збільшення інтересу до навчання”, 
“сприяють швидкому засвоєнню знань”, “розвивають мислення”. Більшість 
опитаних відзначали можливість уявити себе на місці професіонала, 
продіагностувати свої професійні навички під час проведення ділової гри. На 
питання: чи вважаєте Ви, що перехід викладача “у середовище глядачів” під 
час проведення ділової гри виробляє основу рівних, творчих відносин? 70% 
опитаних відповіли позитивно, зауваживши, що студенти проявили 
самостійність, відповідальність. Однак 30% студентів не згодні з цим 
твердженням, вважають, що викладач має опосередкованно керувати грою. 
Усі студенти були єдині в тім, що після проведення даної ділової гри вони 
одержали більш чітке уявлення про порядок розгляду кримінальних справ у 
суді першої інстанції. Як пропозиції до проведення ділових ігор були 
зазначені: “доцільно було б проводити ділові ігри, що ілюструють усі стадії 
кримінального процесу”, “збільшити загальну кількість ділових ігор”, 
“проводити ігри після кожної вивченої теми”. 

На підставі проведеного анкетування студентів можна зробити 
висновок, що ділові ігри якнайкраще розвивають самостійність, творчу 
активність, інтерес студентів до предмета. 

Для досягнення найкращих результатів при проведенні даної ділової гри 
використовувався також метод ситуаційного навчання. У даному випадку 
вирішення конкретної ситуації ( винесення вироку ) вимагало попередньої 
апробації ситуації з метою осмислення. “Інтеграція в процесі навчання 
ділових ігор і методу ситуаційного навчання, очевидно, сприятливо 
позначається на змісті навчального процесу, додає йому новий потенціал 
інтересу та творчості. Якщо метод ситуаційного навчання формує здатність 
до аналітичної діяльності, уміння орієнтуватися в ситуації, заглиблюватися в 
її зміст, тобто своєрідні розумові, духовні основи практичної діяльності, то 
імітаційна гра виступає ще однією істотною сходинкою до практики. Вона 
закладає навички поведінки в мінливих ситуаціях, виробляє динаміку 
рольової поведінки. Гра видається імітацією практики, а метод ситуаційного 
навчання - імітацією ситуації, у якій розгортається практика життя. По суті, 
метод ситуаційного навчання вчить навичок вироблення стратегії поведінки, 
а імітаційна гра виробляє навики тактики поведінки” [6, 68-69]. 

У нашій ситуації не існує єдино правильного рішення, єдино точного 
вироку, що може винести суд у справі. Два плюс два дорівнює чотирьом 
тільки в математиці. В юриспруденції не завжди існує єдине рішення 
проблеми. Це є ознакою ситуаційного навчання. У заключній стадії викладач 



повідомляє студентам вирок, ухвалений реальним судом по цій справі, 
студенти мають можливість зіставити власне рішення з рішенням 
професійних суддів. Причому, не обов’язкова згода студентів, часто 
зустрічається критична оцінка ухваленого вироку. Це говорить про те, що 
шляхом розв”язання реальної ситуацій студенти виробляють у собі навички 
приймати рішення самостійно й уміння його аргументувати. 

Ефективний метод ситуаційного навчання і “в чистому вигляді”. 
Роботодавці дуже часто відзначають достатній рівень теоретичної підготовки 
випускників, однак, практично повну відсутність впевненості й досвіду в 
прийнятті конкретних рішень, інтеграції своїх знань з практикою. Для 
усунення цього недоліку, на наш погляд, необхідно “розбавити” 
пояснювально-ілюстративний метод навчання такими активними методами, 
як метод ситуаційного навчання.  

Основою даного методу є застосування на практичних заняттях “кейсів”, 
у яких у стислій формі подані основні деталі конкретної життєвої ситуації та 
проілюстровано її розмитість і складність.  

При використанні традиційних методів навчання знання завжди 
перетікають лише в одному напрямку: від викладача до студента. При 
використанні методу ситуаційного навчання викладач стимулює інтерес 
студентів до предмета, активізує мислення; у студента виникає необхідність 
узяти відповідальність за навчання у свої руки, тому що вправа цілком 
копіює реальну правову ситуацію і студент знає про це.  

Д.В.Чернилевський правильно відзначає, що “сьогодні думаюча людина 
зобов’язана спостерігати, аналізувати, вносити пропозиції, відповідати за 
прийняті рішення й уміти переборювати конфлікти і протиріччя” [8, 16]. 
Саме ці навички і розвивають активні методи навчання, і, особливо, 
ситуаційні вправи.  

При вивченні теми “Запобіжні заходи” курсу “Кримінальний процес” 
нами було представлено студентам таку ситуаційну вправу: 

23.06.2002 р. до судді Київського районного суду м. Харкова надійшло 
подання органу досудового слідства, погоджене з прокурором про обрання 
Швецову П.П. запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.  

З матеріалів кримінальної справи: 18.06.2002 р. Швецов П.П. разом із 
Северин Р.С. скоїли крадіжку вуличних електролічильників дитячого садку 
№ 36 на загальну суму 60 грн. По даному факту Київським РВ ХМУ УМВСУ 
в Харківській області 20.06.2002 р. було порушено кримінальну справу за ст. 
185 ч. 2 КК України. 20.06.2002 р. у порядку ст. 115 КПК України Швецов 
П.П. був затриманий. Органом слідства були зібрані дані про особистість 
Швецова П.П. Так, він раніше судимий у 1999 р. за аналогічний злочин, 
фактично проживає за адресою: м.Харків, вул.Артема, 23 кв.12. Проте 
останні шість місяців за місцем мешкання не проживає, через сварку з 
батьками, проживає тимчасово в знайомих. Постійної адреси мешкання 
органу слідства Швецов П.П. вказати не зміг. Будучи притягнутим у якості 
обвинувачуваного, свою вину визнав цілком, викрадені лічильники були в 
нього вилучені. У момент затримки пересувався на милицях і пояснив, що 



близько місяця назад роздрібнив п”ятку. У матеріалах справи медичних 
документів з даного факту немає.  

Яке рішення має прийняти суддя? 
При розв’язанні наданої вправи було висунуто три версії.  
Більше половини студентів (55%) винесли рішення про обрання 

Швецову П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На 
підтвердження свого рішення висунули такі аргументи: 

- у відповідності зі ст. 148 КПК України “запобіжний заход 
застосовується при наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, 
обвинувачуваний, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від 
слідства й суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати 
встановленню істини в справі або продовжувати злочинну діяльність”. У 
даному випадку є підстави вважати, що Швецов П.П., як особа раніше 
судима за аналогічний злочин, буде продовжувати злочинну діяльність, тому 
що навіть наявність травми не перешкодила йому вчинити злочин; 

- у відповідності зі ст. 155 КПК України “взяття під варту як запобіжний 
захід застосовується у справах про злочини, за які передбачене покарання у 
вигляді позбавлення волі на термін понад три роки”. Швецов П.П. 
обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України 
“крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб”, 
санкція за яке передбачає обмеження волі на строк до п”яти років або 
позбавленням волі на той самий строк. Отже, для застосування запобіжного 
заходу у вигляді утримання під вартою є підстави – санкція статті передбачає 
позбавлення волі понад три роки; 

- Швецов П.П. може сховатися від слідства й суду, тому що постійного 
місця мешкання не має; 

- Швецов П.П. за станом здоров’я може утримуватися в СІЗО. 
40 % студентів прийняли рішення звільнити Швецова П.П., керуючись 

при цьому таким: 
- Швецов П.П. провину визнав цілком, викрадене ним майно повернуте; 
- від слідства й суду переховуватися не буде, завірив, що буде проживати 

за місцем мешкання з батьками; 
- травма ноги вимагає лікування, яке не може бути забезпечене в СІЗО; 
- не може перешкодити встановленню істини в справі, тому що всі особи 

в справі фактично допитані. 
5% студентів прийняли рішення про необхідність продовжити термін 

затримання Швецова П.П. до 10-ти діб, аргументувавши це наступним: 
- не зібрані цілком дані про особистість, стан здоров’я (характеристики з 

місця проживання, довідки з ПНД, НД); 
- відсутній медичний висновок про стан здоров’я, характер травми і 

можливості перебування в умовах СІЗО. 
При розв’язанні даної ситуативної вправи в студентів виникла 

необхідність поставити себе на місце судді, що приймає рішення, поглянути 
на проблему зсередини.  



Треба відзначити, що при опитуванні студентів на наступних 
практичних заняттях про порядок обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою більшість студентів правильно і чітко визначають 
процесуальний порядок обрання цього запобіжного заходу. 

Підготовка до проведення ділових ігор і розв’язання проблемних задач 
та ситуаційних вправ є дуже ефективним засобом організації самостійної 
роботи студентів, особливо при вивченні юридичних дисциплін. Такий вид 
проведення семінарських занять допомагає студенту зв’язати теоретичні 
знання з практичною діяльністю, виробляє творче мислення, уміння 
побудови логічних висновків, дає можливість відчути себе (нехай умовно) на 
місці фахівця.  
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