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Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх юристів у сучасних умовах модернізації
освітнього процесу. У роботі визначено, що сучасна освітня парадигма потребує створення нових
умов для підвищення якості освіти. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання.
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П

остановка проблеми. Освітня парадигма сьогодення потребує створення умов
для докорінних змін у сфері професійної підготовки фахівців. Загальноєвропейська і світова тенденція інтеграції та стандартизації освіти відповідно до засад
Болонської угоди передбачає висунення нових вимог до якості освіти, яка розуміється як
рівень сформованості компетенцій спеціаліста. Підвищення якості підготовки майбутніх
юристів, гнучкості освітнього процесу та інформатизація знань стають можливими у разі
впровадження певних педагогічних умов, і метою цього процесу є гармонійне поєднання
засобів дистанційного та традиційного навчання, базованих на компетентнісному підході.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реалізації компетентністного
підходу були розглянуті у працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як О. Бандурка,
С. Бондар, Ф. Вайнерт (F. Weinert), А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, І. Родигіна,
О. Томілін, А. Хуторськой, Н. Шматко та ін.
Актуальність упровадження дистанційного навчання в систему вищої освіти України
знаходить відображення в таких державних документах, як: Закони України «Про освіту»
(1991 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про Національну програму інформатизації» (1998 р.),
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2000 р.), Концепція розвитку дистанційного навчання у державах – учасницях СНД (2007 р.) тощо.
Суттєвий внесок у висвітлення широкого кола питань щодо розвитку дистанційної освіти здійснили Ч. Ведемайер (C.A. Wedemeyer), Н. Жевакіна, Дж. Мур (J.L. Moore), О. Олійник,
Є. Полат, Б. Холмберг (B. Holmberg), Б. Шуневич тощо.
Авторами, що присвятили свої праці юридичній освіті в Україні, є: О. Бандурка, Д. Демченко, О. Денищик, Л. Зеліско, А. Кучерявий, Н. Матвіїшин, О. Михайленко, О. Федорчук,
Б. Чупринський тощо.
Мета статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання.
Виклад основного матеріалу. Прогресивний розвиток українського суспільства зумовлює необхідність реформування усіх напрямів соціально-економічного життя, в тому числі й системи правової освіти в Україні. Реалізація конституційного принципу верховенства
права, політичні, правові та економічні реформи, що відбуваються на сучасному етапі розВ.А. Свідовська, 2016
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витку українського суспільства, потребують модернізації й оптимізації системи професійної
підготовки юридичних кадрів, тому що якість юридичної освіти є запорукою існування і розвитку правової держави.
На нашу думку, одним з провідних напрямів модернізації юридичної освіти в Україні є
впровадження компетентністного підходу до викладання юридичних дисциплін.
В останні десятиліття знаннєва парадигма поступово переорієнтовується на компетентнісну, що передбачає відповідний до суспільних вимог рівень науково-предметної, методичної, інформаційної, комунікативної, психологічної готовності фахівців до виконання
своїх службових обов’язків, володіння здатностями до нестандартного вирішення виробничих завдань, самовдосконалення, самоосвіти, постійного особистісного й професійного
саморозвитку, соціальної й професійної мобільності.
Компетентнісна парадигма в сучасних освітніх мегасистемах потребує нового розуміння поняття якості освіти. Згідно з визначенням Закону України «Про вищу освіту» якість освіти – це рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти [1]. Отже, саме формування
професійної компетентності є метою сучасної вищої освіти.
Проблеми, пов’язані з визначенням та розробкою теоретичних засад компетентності,
вивчають такі міжнародні організації, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо.
Компетентність визначається у звітах організації ОЕСD (Організація економічного співробітництва та розвитку) як здатність успішно вирішувати складні проблеми в умовах особливих обставин завдяки мобілізації психосоціальних (когнітивних або не когнітивних) ресурсів [2, р. 43]. А. Хуторський вважає, що компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її особистісне ставлення до неї і до предмета діяльності [3]. Ф. Вайнерт (F. Weinert) визначає компетентність як когнітивні навички та здібності
(уже набуті або ті, що вивчаються), необхідні для вирішення конкретних завдань, а також
пов’язані з ними мотиваційну, вольову і соціальну готовність успішно і відповідально їх використовувати в змінних ситуаціях [4, р. 27].
На думку Н. Шматко, актуальність введення компетентністного підходу диктується: радикальним змінами на ринку праці, зумовленими технологічним прогресом; зростаючими
потоками різнорідної інформації; формуванням глобального ринку освітніх послуг та наукових розробок [5, с. 33].
Отже, компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього процесу на формування певних компетентностей і значне посилення тим самим практичної спрямованості освіти.
Оптимізація процесу формування професійної компетентності майбутніх юристів в
Україні потребує пошуку й використання перспективних інноваційних технологій навчання. Згідно з досвідом багатьох країн світу, у тому числі й України, ефективним засобом підвищення якості освіти є впровадження в освітній процес вищої школи засобів дистанційного навчання.
У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2000 р.) є таке визначення поняття: «Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та
екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання» [6].
Отже, дистанційне навчання в Україні може бути реалізоване і як окрема форма навчання, і як доповнення до традиційних форм.
Існує безліч визначень поняття «дистанційне навчання». Наприклад, Б. Холмберг
(B. Holmberg), який у 1953 р. створив свій перший курс для навчання на відстані з англійської мови [7, р. 5], вважає, що дистанційне (відкрите) навчання є видатним методом відкритого навчання, що реалізується за допомогою друкованих та письмових матеріалів, телефонного та комп’ютерного зв’язку [7, р. 10]. Н. Жевакіна дає таке визначення поняттю
«дистанційне навчання»: це цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії викладача
та студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати навчання на відстані [8, р. 6].
Отже, дистанційне навчання дозволяє студентам незалежно від часу й місця знаходження отримувати доступ до інформаційних ресурсів, підтримувати індивідуальний
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зв’язок з викладачами, освоювати матеріал за допомогою інтерактивних форм і методів
тощо та створює тим самим сприятливі умови для гуманізації й індивідуалізації навчальновиховного процесу, посилення пізнавальної мотивації й інтенсифікації самостійної діяльності тих, хто навчається.
Результати проведеного дослідження доводять, що процес формування професійної
компетентності майбутніх юристів у ВНЗ буде більш ефективним за певних педагогічних
умов.
Так, важливою, на наш погляд, педагогічною умовою формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання є створення інтегрованого
інформаційно-освітнього середовища шляхом поєднання традиційних і дистанційних форм
і методів навчання, активного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як технологічної основи процесу дистанційного навчання.
Необхідність гармонійного поєднання традиційних і дистанційних форм і методів навчання зумовлена новими вимогами до організації навчання студентів юридичних спеціальностей в сучасних умовах. З одного боку, використання дистанційних форм і методів навчання сприятиме індивідуалізації навчання за рахунок можливостей вибору індивідуального темпу навчання студентів; підвищенню мотивації й активності майбутніх фахівців, розвитку в них дослідницьких умінь і навичок за рахунок збільшення часу на самостійну роботу та активізацію їх творчого потенціалу. Окрім того, це надасть студентам можливість виконувати завдання у зручний час.
З іншого боку, збереження традиційних форм і методів навчання забезпечує можливість безпосереднього зв’язку між студентом і викладачем, що сприяє вирішенню однієї
з основних проблем дистанційного навчання – проблеми контролю та об’єктивної оцінки
знань студентів.
Ефективним інструментом для створення інтегрованого інформаційно-освітнього середовища у вищих навчальних закладах можуть слугувати різні платформи, наприклад
система дистанційного навчання Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning
Environment) – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне середовище дистанційного навчання.
Аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок, що підвищенню ефективності
процесу формування професійної компетентності майбутніх юристів може сприяти підвищення рівня самостійності й пізнавальної активності студентів за допомогою використання
практико-орієнтованих форм і методів навчальної роботи, комплексу інтерактивних мультимедійних навчальних матеріалів (демонстраційних, тренувальних і контролюючих).
Дослідженням практико-орієнтованого підходу до навчання займалися такі вітчизняні
та зарубіжні вчені: Р. Аджимуллаева, С. Бобраков, О. Мичко, І. Калугіна, А. Ніколаєв, І. Пальшкова, В. Сєвєров, Т. Стріченко та інші.
Практико-орієнтований підхід є методологічно обґрунтованим концептом поєднання
різних дидактичних моделей і технологій навчання, відбору й інтеграції змісту професійнопедагогічної підготовки, її пізнавальної спрямованості на основі визнання студентів як
суб’єктів професійного становлення і самовизначення у просторі професійно-педагогічної
культури [9, с. 6].
Ефективним допоміжним засобом підвищення рівня самостійності й пізнавальної активності майбутніх юристів в умовах дистанційного навчання можуть бути інтерактивні
мультимедійні навчальні матеріали різних за викладом матеріалу типів: демонстраційних,
тренажерних, довідково-інформаційних, контролюючих, імітаційних моделюючих тощо
[10, с. 120].
Наступною важливою умовою формування професійної компетентності майбутніх
юристів засобами дистанційного навчання є посилення індивідуалізації й диференціації
освітнього процесу, забезпечення різнорівневої інтерактивної взаємодії його суб’єктів за
допомогою використання засобів дистанційного навчання.
Згідно з визначенням Г. Колджаспірової та А. Колдажспірова, індивідуалізація навчання – це організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей
учнів [11, с. 99]. Індивідуалізація навчання може мати дві форми – зовнішню та внутрішню
диференціації. Зовнішня диференціація передбачає створення окремих груп або класів, у
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яких навчаються студенти з дібраними за певними критеріями характеристиками (зазвичай за рівнями навченості та здібностями). За умов внутрішньої диференціації особистісний підхід застосовується до студентів з різними характеристиками, що навчаються в межах однієї групи [12, с. 55].
Важливим елементом забезпечення якісного засвоєння теоретичних знань та практичних навичок в умовах дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія його суб’єктів.
О. Пометун зазначає, що інтерактивне навчання – це організація вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на:
суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня (паритетності); багатосторонній комунікації;
конструюванні знань учнем; використанні самооцінки та зворотного зв’язку; постійні активності учня [13, с.7].
В системі дистанційного навчання можливе створення індивідуального освітнього
простору, що сприятиме інтерактивній взаємодії його суб’єктів.
В системі Moodle функціонує індивідуальний освітній простір (PLE). Його часто ототожнюють із системами управління навчанням (LMS). Однак між ними є суттєва різниця: розвиток PLE спрямовується, насамперед, на студентів, а LMS – на навчальний курс. Формування
PLE сприяє розвитку самостійному, аналітичному й креативному мисленню учнів. Роль студента у просторі PLE активна, він є творцем свого контенту, організовує своє навчання, розвиває інформаційні компетенції [14, с. 106].
Отже, посилення індивідуалізації й диференціації освітнього процесу, забезпечення
різнорівневої інтерактивної взаємодії його суб’єктів за допомогою використання засобів
дистанційного навчання потребує врахування індивідуальних особливостей студентів; використання диференційованого підходу у навчанні; використання методів інтерактивного
навчання та створення індивідуального освітнього простору (PLE) в системі управління навчанням (LMS).
Висновки. Отже, як свідчать результати проведеного дослідження, формування професійної компетентності майбутніх юристів у ВНЗ буде більш ефективним за таких педагогічних умов:
– створення інтегрованого інформаційно-освітнього середовища шляхом поєднання традиційних і дистанційних форм і методів навчання, активного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій як технологічної основи процесу дистанційного
навчання;
– підвищення рівня самостійності й пізнавальної активності студентів через використання практико-орієнтованих форм і методів навчальної роботи, комплексу інтерактивних мультимедійних навчальних матеріалів (демонстраційних, тренувальних і
контролюючих);
– посилення індивідуалізації й диференціації освітнього процесу, забезпечення різнорівневої інтерактивної взаємодії його суб’єктів за допомогою використання засобів дистанційного навчання.
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Статья посвящена проблеме подготовки будущих юристов в современных условиях модернизации образовательного процесса. Выяснено, что современная образовательная парадигма требует
создания новых условий для повышения качества образования. В работе теоретически обоснованы
педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих юристов средствами дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, компетентностный
подход, профессиональная компетентность, будущие юристы.
The article is devoted to the training of future lawyers in the conditions of modernization of the
educational process. It was found that the modern educational paradigm requires the creation of new
conditions for improving the quality of education. The author substantiated the pedagogical conditions of
formation of professional competence of future lawyers through distance learning tools.
Key words: distance learning, distance education, competence approach, professional competence,
future lawyers.
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