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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

В статье проанализирована роль внеклассной деятельности одаренной учащейся молодежи в доуниверситет-
ской правовой подготовке. Одним из видов внеклассной работы с одаренной учащейся молодежью является прове-
дение олимпиад по правоведению. История проведения олимпиад в Украине насчитывает более сорока лет. Олимпиа- 
да по правоведению является своеобразным конкурсом, где дети, прошедшие лучшую подготовку становятся побе-
дителями, а другие участники получат новые знания и приобретают необходимый опыт. Другим видом внеклассной 
деятельности одаренных учащихся, готовящихся к дальнейшему обучению в юридических вузах является работа 
правовых кружков. Также ученики старших классов могут принимать участие в турнире юных правоведов. 

Ключевые слова: одаренная ученическая молодежь, олимпиада по правоведению, доуниверситетская правовая 
подготовка, турнир юных правоведов. 

This article analyzes the role of the extracurricular activities for talented and gifted youth in pre-university legal training. 
One of the kinds of extracurricular activities for talented youth, with the purpose of pre-university legal training, is holding 
the academic competitions in fields of law. In Ukraine the history of holding such competition counts more than 40 years. The 
academic competition in fields of law is the unique contest, where children, which have received the best training, become the 
winners, and other participants receive new knowledge and obtain needed experience. Other kind of extracurricular activi-
ties for gifted and talented youth, whose are going to continue the studying at law universities, is the activity of study hobby 
groups in fields of law. Also high school students have ability to participate in the Competition for Young Lawyers. 
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ 
МОЛОДДЮ ЯК ЗАСІБ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ У ГАЛУЗІ ПРАВА

УДК 373.5.091.33-027.22-027.556:001:34]-056.45

В Україні учні мають можливість займатися різ-
ними видами позакласної та позашкільної діяльності. 
Участь обдарованих дітей у таких заходах відкриває 
можливості щодо здобуття вищої юридичної освіти,  
а також цільової підготовки за обраною спеціальністю.

Метою нашої статті є висвітлити роль позакласної 
та позашкільної діяльності у доуніверситетській пра-
вовій підготовці обдарованих старшокласників. Окре-
мі аспекти підготовки учнівської молоді до вибору та 
оволодіння певною професією у взаємодії ЗНЗ та ВНЗ 
знайшли відображення у працях В. Бичкової, Л. Гри-
горчука, Н. Матяш, Л. Ройко, Т. Становської, О. Ту-
рініної, В. Федяєвої та інших дослідників. Проблеми 
поглибленого вивчення права у профільних класах 
ЗНЗ, профільних коледжах та ліцеях розглядалися 
такими вітчизняними науковцями, як В. Сущенко, 
І. Котюк, О. Котюк, І. Максимова, О. Наровлянський, 
І. Омельченко, С. Ратушняк, Т. Ремех, Н. Ткачова, 
А. Ришелюк, І. Усенко. 
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Дослідженнями у сфері професійної підготовки 
юристів займались такі відомі європейські науковці, 
як К. Волкер, М. Дж. Бонель, Рене де Грут, Х. Кетц, 
Дж. Мерімен, Б. Футей та ін.

Вітчизняні юристи – науковці В. Андрейцев, 
Т. Варфоломеєва, О. Жуковська, В. Журавський, 
В. Опришко, В. Сущенко, О. Святоцький, В. Мед-
ведчук, О. Копиленко, В. Комаров, М. Костицький, 
Ю. Шемшученко розглядають в своїх працях окремі 
аспекти професійної підготовки та діяльності юрис-
тів в Україні. 

У зв’язку з відсутністю комплексного досліджен-
ня існує необхідність теоретичного обґрунтування 
змісту доуніверситетської правової підготовки обда-
рованої учнівської молоді у системі середньої та по-
зашкільної освіти в Україні (наприкінці ХХ – на по-
чатку ХХІ ст.).

Обдарованість – це сукупність здібностей, що да-
ють змогу особистості досягти результатів в одному 
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або декількох видах діяльності та принести користь 
суспільству. Ще Платон обґрунтував залежність дер-
жавних успіхів від селекції обдарованих індивідів [1].

Відомий дослідник проблеми обдарованості 
Н. Лейтес зазначає, що обдаровані учні є «справжні-
ми маленькими трудівниками», які отримують задо-
волення від процесу. Їхню схильність до діяльності 
Н. Лейтес вважає «виявом обдарованості» [2].

Обдарована учнівська молодь має потребу в знан-
нях, а також яскраво виражений інтерес до певної га-
лузі знань. Немає потреби примушувати таких дітей 
вчитися, оскільки вони самостійно шукають для себе 
певну діяльність, частіше складну, інтелектуальну та 
із задоволенням виконують її у свій вільний час. Об-
даровані діти вільно та швидко оволодівають відпо-
відними вміннями та навичками. Вони демонструють 
високий рівень досягнень. 

Підтримка обдарованих і талановитих дітей – це 
тривалий процес. Обдарована дитина допоможе собі, 
якщо її вчитель буде творчим, а навчальний процес – 
цікавим, різнобічним та результативним.

За сучасних умов постає необхідність підтримки 
обдарованих дітей на етапі навчання у ЗНЗ для забез-
печення розвитку та вдосконалення їхніх здібностей з 
метою отримання якісних, поглиблених знань, підго-
товки до вступу до ВНЗ. З цією ж метою діють держав-
ні програми, а також запроваджено іменні стипендії 
для переможців міжнародних олімпіад, Всеукраїнсь-
ких олімпіад, Всеукраїнського конкурсу наукових ро-
біт учнів – членів Малої академії наук Україні [3].

В Україні обдарована учнівська молодь також 
може займатися за різними профілями освіти у поза-
класних та позашкільних гуртках, секціях тощо. 

Відповідно до Рекомендацій міжвідомчої коорди-
наційно-методичної ради з правової освіти населення 
в Україні [4] проводяться комплекси правоосвітніх 
заходів, найбільш масштабними та різноплановими  
з яких є «Тижні правових знань».

Традиційно проводиться конкурс на кращого  
знавця права серед вихованців інтернатних закладів 
області (11 класів), зокрема серед дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківської опіки.

Служба у справах дітей регулярно проводить бесі-
ди, лекції, інтерактивні заняття правової тематики для 
учнів. Серед основних тем можна згадати такі: «Робо-
та служби у справах дітей щодо попередження пра-
вопорушень та злочинів серед дітей»; «Криміналь-
на відповідальність неповнолітніх»; «Профілактика 
жорстокого насилля над дітьми»; «Адміністративна 
та кримінальна відповідальність батьків за належне 
виховання дітей»; «Як не стати жертвою злочину?»; 
«Профілактика негативних явищ серед молоді»; 
«Основні завдання міліції»; «Порядок дії людини, яку 
затримали працівники міліції» тощо.

Важливо зазначити, що Всеукраїнська міжвідом-
ча координаційно-методична рада з правової освіти 
населення в Україні рекомендує органам держав-
ної влади сприяти розширенню мережі молодіжних 
правових клубів, проводити у навчальних закладах:  

засідання «круглого столу» за участю старшокласни-
ків, учителів та науковців стосовно проблем правової 
освіти учнівської молоді; право-освітні тематичні за-
ходи для учнів ЗНЗ та ПТНЗ [4].

На позакласних заняттях з правознавства обда-
ровані учні старших класів удосконалюють вміння 
самостійно поповнювати знання з різних джерел ін-
формації. Діти пишуть реферати, доповіді та анотації, 
використовуючи додатковою науково-популярною та 
спеціальною літературами, періодичною пресою, юри-
дичними документами. Учні вдосконалюють вміння 
працювати з книгою, а саме вчаться виділяти основну 
думку, відбирати факти для підтвердження теоретич-
них положень, складати плани та конспекти за текстом.

Відомо, що у позакласній діяльності розкри- 
ваються природні потреби обдарованої учнівської мо-
лоді, зокрема в активній діяльності та самостверджен-
ні. Позакласна діяльність дає змогу обдарованим стар-
шокласникам виступати в нових соціальних амплуа, 
виконувати ролі, що відрізняються від ролі учня. Це 
особлива сфера, де діти можуть задовольняти потреби 
у самоперевірці, оцінюванні власного «Я». Це зона ак-
тивного спілкування, в якій задовольняються потреби 
в контактах. Вільний час – це умова для розширення 
світогляду учнівської молоді, для самостійного твор-
чого пошуку в будь-якій галузі з метою поглиблення 
емоційного сприйняття сучасного життя. Позакласна 
діяльність розширює можливості щодо задоволення 
потреб обдарованої учнівської молоді [5].

Під час дослідження проведеного Інститутом ін-
новаційних технологій і змісту освіти МОН України у 
2013 р. співпрацю гуртків навчального закладу з ВНЗ 
підтвердили 38 % керівників міських та 19 % керів-
ників сільських ЗНЗ, відповідно не підтвердили 62 % 
міських респондентів та 81 % – сільських (рис. 1) [6].

Важливим аспектом позакласної діяльності з об-
дарованою учнівською молоддю є проведення олімпі-
ад з правознавства з метою доуніверситетської право-
вої підготовки учнів. Їх проводять з метою пошуку, 
підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарова-
ної молоді, у т. ч. учнівської. 

Олімпіади сприяють розвитку пізнавального ін-
тересу учнів, самостійному, обґрунтованому та усві-
домленому вибору майбутньої професії у ВНЗ необ-
хідного профілю.

На думку вчителів, олімпіада з правознавства – це 
експеримент, у межах якого обдарована учнівська мо-
лодь допомагає знайти відповіді на наступні запитан-
ня. Які види діяльності дозволяють дітям працювати з 
науковою інформацією? Які види професійно-педаго-
гічної діяльності допоможуть пересічному учню орга-
нізувати засвоєння інформації та способи діяльності з 
нею? Які інструменти потрібні вчителю, щоб оцінити 
рівень засвоєння інформації пересічними учнями [7]?

Олімпіада з правознавства проводиться у чотири 
етапи. Всеукраїнський етап є заключним. Він прово-
диться щороку наприкінці березня в одній з областей 
України, іноді у різних населених пунктах, водночас з 
декількома іншими предметами. 
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Складовою позакласної діяльності обдарованих 
учнів, що готуються до подальшого навчання в юри-
дичних ВНЗ є правові гуртки. Так, Г. Пустовіт визна-
чає поняття «гурток» як основну традиційну форму 
реалізації змісту навчально-виховної діяльності з ді-
тьми та молоддю в позашкільних навчальних закла-
дах різного спрямування [8].

Г. Андреєва наголошує, що гуртки – це малі 
групи, члени яких об’єднані спільною соціальною  
діяльністю та знаходяться в особистісному спілкуван-
ні, що є основою для виникнення емоційних відно-
син, групових норм та групових процесів [9]. 

Обдаровані учні старших класів з метою підготов-
ки до вступу у ВНЗ юридичного спрямування можуть 
прийняти участь у Турнірі юних правознавців. Це зма-
гання між командами учнів старших класів, які вміють 
на високому науковому рівні викласти та обґрунтувати 
власну позицію з певної правової проблеми та довес-
ти її під час наукових дискусій – правових раундів.

Таким чином, участь в олімпіадах з правознав-
ства, турнірах юних правознавців та діяльність пра-
вових гуртків сприяють отриманню учнями, які ви-
різняються високими здібностями до інтелектуальної 
діяльності, якісних та поглиблених знань з юридич-
них дисциплін, а також підготовці до подальшого на-
вчання у ВНЗ за обраною спеціальністю. Подальші 
дослідження будуть присвячені проблемам змісту та 
організації доуніверситетського навчання з право-
знавства обдарованої учнівської молоді, що дадуть 
змогу ЗНЗ підтримувати та розвивати партнерство з 
ВНЗ. Це відкриває чимало можливостей для учнів-
ської молоді, яка прагне здобувати вищу освіти, а осо-
бливо – обдарованої, яка отримує доступ до цільової 
підготовки за обраною спеціалізацією.
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Рис. 1. Результати опитування керівників міських та сільських ЗНЗ 


