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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Державна політика України у галузі правової освіти передба-
чає систему заходів щодо поширення правової культури, способу
орієнтації в соціально-правовому просторі відповідно до право-
вих та етичних норм, правомірної поведінки в українському сус-
пільстві [1]. Професійна підготовка майбутнього юриста у не-
профільному вищому навчальному закладі передбачає
забезпечення низки організаційно-педагогічних умов, які визна-
чають, з одного боку, формування професійної компетентності
випускника, мобільного і конкурентоспроможного на ринку пра-
ці, а з іншого, — якість освітніх послуг і конкурентоспромож-
ність самого навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Тільки органічне поєднання цих двох аспектів орієнтує навча-
льний процес на досягнення визначальних цілей сучасної вищої
професійної освіти. Перший напрям безпосередньо пов’язаний із
формуванням і розвитком особистісних характеристик студента.
Другий напрям передбачає удосконалення діяльності вищого на-
вчального закладу, його організаційно-методичного забезпечення
та системи управління якістю освіти [2].

Якість юридичної освіти доцільно розглядати як інтегровану
категорію, якій властиві внутрішні та зовнішні характеристики.
До зовнішніх характеристик відносять показники ефективності
функціонування освітньої системи та її вплив на соціальну сферу
тощо. Найвагомішими внутрішніми характеристиками є якість
освітнього середовища, що визначається ефективністю управлін-
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ня освітнім процесом і науково-методичної роботи, ресурсним
забезпеченням навчання; якість реалізації освітнього процесу, що
передбачає реалізацію принципів науковості та доступності зміс-
ту освіти, ефективність засобів навчання, майстерність педагогів;
якість результатів освітнього процесу, що визначається рівнем
навчальних досягнень студентів та рівнем розвитку їх особистіс-
них якостей.

Зовнішні характеристики якості юридичної освіти визначають
вплив на функціонування цієї галузі соціально-економічних і со-
ціокультурних чинників, суспільних запитів, освітніх парадигм,
педагогічних концепцій і тенденцій, нормативно-правового за-
безпечення. Важливе значення у цьому контексті має розроблен-
ня галузевих стандартів юридичної освіти, які визначають зміст
фундаментальної та професійної підготовки майбутніх юристів і
вимоги до рівня його засвоєння. Якість юридичної освіти зале-
жить і від базових принципів організації системи освіти, визна-
чених Законом «Про вищу освіту». Пріоритетність зовнішніх ха-
рактеристик спостерігається в періоди значного реформування
системи вищої професійної освіти, коли в нових умовах зміню-
ються цілі та завдання освітніх систем.

Однією з основних внутрішніх характеристик є якість освіт-
нього середовища, що реалізується ефективною системою управ-
ління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, належним
рівнем науково-методичної роботи та ресурсного забезпечення.
Процес управління безпосередньо пов’язаний з цільовими наста-
новами та програмуванням результатів навчання.

Якість реалізації освітнього процесу у вищій юридичній школі
забезпечується реалізацією основних дидактичних принципів у
структурі та змісті фахової підготовки студентів, його науковіс-
тю, доступністю, систематичністю та неперервністю системи
юридичної освіти, що органічно поєднує зусилля основної, стар-
шої та вищої школи, системи післядипломної юридичної освіти.
Суттєво впливає на якість реалізації освітнього процесу рівень
кваліфікації та професійної майстерності науково-педагогічних
працівників, їх уміння та навички, готовність і спроможність за-
проваджувати особистісно орієнтований, діяльнісний і компетен-
тнісний підходи у процесі фундаментальної та професійної під-
готовки майбутніх юристів.

Визначальним є спрямування освітнього процесу на форму-
вання та розвиток компетентностей майбутнього випускника-
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юриста. Компетентнісний підхід спрямовує навчально-виховний
процес на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпоряд-
ковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) ком-
петентності. Компетентність є набута у процесі навчання інтег-
рована здатність студента, що складається із знань, умінь,
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовувати-
ся на практиці. Компетенція розглядається як суспільно визнаний
рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності
людини. Предметна (галузева) компетентність є набутим студен-
тами у процесі навчання досвід специфічної для певного предме-
та діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуван-
ням нових знань.

Предметні компетенції та ключові компетентності є основою
формування професійної компетентності майбутнього юриста,
яка характеризує високорозвинуті уміння і навички професійної
діяльності. Під ключовою компетентністю розуміють спеціально
структурований комплекс характеристик (якостей) особистості,
що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдія-
льності і належить до загальногалузевого змісту освітніх станда-
ртів.

Важливим критерієм досягнення цілей професійної правової
освіти є якість результатів освітнього процесу. Одним із її показ-
ників є рівень навчальних досягнень, який в умовах кредитно-
модульної підготовки майбутніх юристів є рейтинговим і визна-
чається гнучким інструментарієм. Однією з важливих умов
об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень є розроб-
лення еталонних вимірників навчальних досягнень. Найбільш ва-
лідними та об’єктивними є тестові вимірники, використання яких
забезпечує відкритість і надійність контролю та оцінювання на-
вчальних досягнень студентів.

Одним із головних питань, що потребує детального вивчення,
теоретичного обґрунтування та розроблення науково-
методичного забезпечення є управління якістю сучасної профе-
сійної юридичної освіти. Запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій як засобу менеджменту якості освіти
дає можливість якісно удосконалювати навчально-виховний про-
цес з використанням технологій дистанційного навчання, систе-
матичного моніторингу етапів пізнавальної діяльності студентів,
створення комп’ютерних тестових систем для визначення рівня
оволодіння змістом навчання, які створюють умови для деталь-
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ного покрокового аналізу відповідей студентів і внесення корек-
тив у зміст і методику навчання фундаментальних і фахових
предметів.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ

В сучасних умовах дистанційне навчання стає невід’ємним
елементом вищої освіти. Можна сказати впевнено, що це — ви-
мога сьогодення. Постійний розвиток інформаційних технологій
у сучасному світі, нові можливості збору, передання та збере-
ження великої кількості різноманітної інформації, широкі мож-
ливості повноцінного спілкування за допомогою різноманітних
сервісів у мережі Інтернет цілком природно створюють переду-
мови для впровадження та широкого застосування нових методів
і форм навчання у галузі вищої освіти, заснованих на викорис-
танні останніх комп’ютерних та інформаційних технологій.

Вища освіта є основою інтелектуального, культурного, духов-
ного, соціального та економічного розвитку суспільства і держа-
ви. Саме тому вона має відповідати вимогам, які ставить перед
нею сучасне суспільство, Болонський процес то інтеграційні
процедури щодо входження України до ЄС. Як вказував В.О. Са-
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