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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Вітчизняні заклади вищої освіти активізують зусилля щодо впровадження 
ідей компетентнісного підходу до підготовки фахівців: розробляється нове 

покоління стандартів вищої професійної освіти; в форматі компетенцій 

описуються вимоги до результатів освіти і змістом основних освітніх 

програм; завдання та перспективи компетентнісного підходу обговорюються 
на рівні методологічних семінарів. 

Ключові слова: ключові компетентності, професійна підготовка, 

майбутні юристи, заклади вищої освіти, студенти. 

Domestic institutions of higher education are stepping up efforts to implement 
the ideas of a competent approach to training specialists: a new generation of 

standards of higher vocational education is being developed; the competency format 

describes the requirements for educational outcomes and the content of major 

educational programs; the tasks and perspectives of the competence approach are 
discussed at the level of methodological seminars. 

Key words: key competences, vocational training, future lawyers, higher 

education institutions, students. 

 
Пріоритетна роль в утвердженні ідеалів рівності, свободи і справедливості 

в суспільстві належить юристу, оскільки через його діяльність реалізується 

державна політика, спрямована на захист прав та інтересів громадян, правове 

виховання й освіту. Проте між проголошеними демократичними цінностями та 
реальним станом їх реалізації існує значна невідповідність, яка породжує такі 

тенденції, як: збільшення злочинів, скоєних досить часто навіть тими, хто знає 

закон, зловживання владними повноваженнями, винесення несправедливих 

судових рішень тощо [9, с. 240; 10, с. 167]. 
У зв’язку із цим актуальною стає проблема забезпечення правоохоронних 

органів, установ і організацій професійно компетентними кадрами, діяльність 

яких має відповідати моральним нормам, загальнолюдським цінностям, що, у 

свою чергу, зумовлює необхідність формування в майбутніх юристів 
професійно значущих якостей, завдяки яким вони зможуть втілювати ідеї 

гуманізму, створювати соціально-правову державу, відроджувати 

демократичні цінності [16]. 

В проекті напрацьованому Міністерством освіти України спільно з 
Міністерством юстиції України «Концепції розвитку юридичної освіти» 

(Концепція) (2019) відзначається, що метою юридичної освіти – формування 

компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту 

теоретичних засад (доктрин), принципів і основних юридичних інститутів, 
застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних 

відносин. Здобувачі юридичної освіти повинні бути готові до захисту прав 

людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права, будучи 

відданими принципам людської та професійної гідності, справедливості, 
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рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання 

високих етичних стандартів [15]. 

Метою Концепції є створення умов для модернізації змісту юридичної 

освіти, спрямованих на:  

 встановлення стандартів вищої юридичної освіти для досягнення 

стратегічних пріоритетів реформи правосуддя в Україні; 

 відповідність освіти сучасним очікуванням і викликам суспільства; 

 підвищення конкурентоспроможності випускників правничих шкіл 

на ринку праці; 

 формування ґрунтовних теоретичних знань та практичних 

компетентностей правників; 

 підвищення рівня обізнаності щодо питань професійної етики та прав 

людини; 

 розуміння фундаментальної ролі правника в утвердженні 

верховенства права через захист прав і свобод людини [15]. 

Таким чином, положення запропоновані даною Концепцією орієнтують 

вищу школу гнучко і оперативно реагувати на вимоги ринку праці та активно 

брати участь у формуванні соціального замовлення на підготовку 
кваліфікованих кадрів. 

Згідно із зазначеними тенденціями вітчизняні виші активізують зусилля 

щодо впровадження ідей компетентнісного підходу до підготовки фахівців: 

розробляється нове покоління стандартів вищої професійної освіти; в форматі 
компетенцій описуються вимоги до результатів освіти і змістом основних 

освітніх програм; завдання та перспективи компетентнісного підходу 

обговорюються на рівні методологічних семінарів [17, с. 167]. 

Компетентнісний підхід переживає сьогодні новий етап, на якому буде 
потрібно деяке повернення до його початкового положення, відмінним від 

положень кваліфікаційного підходу. Сенс такого кроку бачиться в тому, щоб 

«підвищити роль і ускладнити завдання особистісного розвитку майбутніх 

фахівців» [3, с. 139]. Однак, незважаючи на багаторічний досвід вивчення 
компетентнісного підходу і посилення його ролі в сучасній професійній освіті, 

дослідники не прийшли до загальноприйнятого визначенню компетенцій, так 

само як не дійшли єдності в розумінні сутності ключових компетенцій.  
В тематиці науково-педагогічних досліджень, присвячених вищій 

професійній освіті, формулювання з поняттям «компетентність» і 

«компетенція» до теперішнього часу звучать як тотожні. У вкрай широкому 

діапазоні знаходиться також атрибутивно-об’єктний супровід компетенцій: 
«професійна комунікативна компетенція», «професійно-технологічна 

компетенція», «академічні компетенції», міжкультурна компетенція»та ін. Все 

це ускладнює реалізацію компетентнісного підходу до підготовки майбутніх 

юристів у закладах вищої освіти (ЗВО).  
Як бачимо, проблема компетентнісно-орієнтованого навчання і виховання 

майбутніх юристів стоїть досить гостро. 

В цілому можна сказати, що проблема компетентнісно-орієнтованої 

підготовки майбутніх юристів у ЗВО, включаючи, процес формування у них 
ключових компетенцій, вимагає більш ґрунтовного розгляду. Серед 

принципових протиріч, що випливають з викладеного, ми повинні назвати 
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наступні: між великим об’ємом педагогічних досліджень з теорії і практики 

компетентнісного підходу до професійної освіти зберігаються різночитаннями 

в розумінні суті ключових компетенцій майбутніх фахівців; між потребою 

юридичних вишів і факультетів в переході на копетентністну модель 
професійної освіти і недостатньою вивченістю особливостей формування 

ключових компетенцій у майбутніх юристів; між усталеною науково-

дослідницькою практикою використання педагогічних моделей в системі 

освіти і не розробленістю моделі формування ключових компетенцій 
майбутніх юристів; між наявним технологічним потенціалом вищої школи і не 

вирішеністю проблеми форм і методів навчання майбутніх юристів, які 

оптимізують процес формування у них ключових компетенцій. 

Зазначені суперечності зумовили тему нашого дослідження. Однією з умов 
реалізації компетентнісного підходу в сучасній системі вищої професійної 

освіти є розробка інваріантного переліку освітніх результатів, які відображали 

б найбільш загальні і: обов’язкові вимоги до майбутніх спеціалістів тієї чи 

іншої професійної області. У проекті нового покоління державних стандартів 
такий перелік пропонується розглядати як ключові компетенції і вважати 

основою ефективної професійної діяльності. Передбачається, що оволодіння, 

ключовими компетенціями дозволить забезпечити майбутньому фахівцю 

професійне становлення [5, с. 78; 15, с. 130]. В процесі дослідження ми 
встановили, що ключові компетенції, характеризуються стійкістю мотивів 

професіонального саморозвитку майбутніх фахівців і засновані на досвіді їх 

професійно-орієнтованої, діяльності [7, с. 155]. Джерелом змісту ключових 

компетенцій майбутніх юристів є обумовленість юридичної діяльності 
феноменом права, високий рівень соціальної відповідальності юристів, 

специфіка комунікативної та інформаційної складових юридичної 

діяльності [3, с. 131]. 

Відповідно, для майбутніх юристів ключовими компетенціями повинні 
стати методологічна, етична, комунікативна та інформаційна [12, с. 167]. 

В основі методологічної компетенції лежить здатність студентів до аналізу 

і синтезу правових явищ. 

Етична компетенція пов’язана з підвищеною відповідальністю за наслідки 
професійних і соціальних дій [10, с. 167]. 

Комунікативна ‒ компетенція, відображає особливі форми соціальної 

практики юристів, які сприяють стабілізації правовідносин і ґрунтуються на 

різних прийомах вербальної і невербальної комунікації [11, с. 183] . 
Інформаційна компетенція полягає в ефективній організації і використанні 

інформаційних ресурсів в сфері правовідносин [1, с. 26]. 

Специфіка, формування ключових компетенцій у майбутніх юристів 

обумовлена, перш за все, роллю і місцем правовідносин в системі соціального 
устрою, а також високим статусом юриспруденції серед інших галузей науки. 

У зв’язку, з цим діяльнісний підхід у формуванні ключових компетенцій 

майбутніх юристів посилюється герменевтичним, в рамках якого інтегрується 

мотиваційний і операційний потенціал професійного розвитку студентів та 
виявляється належна увага навичкам інтерпретації правових текстів. 

Безпосередній вплив на мотиваційний фактор формування ключових 

компетенцій у майбутніх юристів здійснюється в свою чергу, за допомогою 

особистісно-орієнтованого підходу, який передбачає активізацію 
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індивідуальних установок і переваг студентів, в сфері юридичної праці. 

Важлива роль відводиться діалоговому підходу, який виховує в майбутніх 

юристів здатність до етичного вибору, моральної дії, що додає професійного 

мислення студентам гуманістичний характер [4; 6]. 
При формуванні ключових компетенцій у майбутніх юристів необхідно 

враховувати взаємозв’язок умов, характерних для освітнього середовища вишу 

і умов як сукупності проектованих педагогічних дій по оптимізації цього 

середовища. У структурі моделі формування ключових компетенцій майбутніх 
юристів необхідні такі складові, як соціальна детермінованість процесу, його 

мета і результат; теоретико-методологічні передумови відбору змісту навчання 

майбутніх юристів; організаційно-змістовні етапи; дидактичні 

принципи;підходи до технологічного забезпечення; типові види, діяльності 
студентів; провідні методи їх навчання [13, с. 187]. 

Процес формування, ключових компетенцій у майбутніх юристів повинен 

охоплювати весь період підготовки майбутніх юристів у виші. При цьому на 

першому і другому курсах переважно увагу доцільно приділяти формуванню 
методологічного та етичної компетенцій; на другому і-третьому курсах ‒ 

комунікативної і інформаційної компетенцій; на четвертому курсі і 

магістратурі раніше отримані освітні результати повинні інтеріоризуватися в 

професійній свідомості майбутніх юристів. У зв’язку з цим технологічно 
оптимальними будуть такі методи навчання, як метод модерації, метод 

тренінгу, метод кейс-стаді, метод імітаційного моделювання, метод проектів. 

Одночасно повинні оновитися підходи до проходження практики, що 

досягається за рахунок стимулювання рефлексивного досвіду студентів і 
посилення обсягу реальної їх професійної діяльності на базі юридичних клінік 

та консультацій [18, с. 99]. 
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УДК 37.064.1 

Наталія Медведєва 

(Красноград, Україна) 

 

ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

 

У статті висвітлено значення соціального партнерства сім’ї і школи у 

вихованні учнівської молоді. Визначено роль родинного 
виховання.Запропоновано форми організації успішної взаємодії педагогів з 

батьками.  

Ключові слова: школа, сім’я, взаємодія педагогів і батьків, виховання 

учнівської молоді.  
The article explains the importance of social partnership between family and 

school in the student youth’seducation. It isdeterminatedthe role of family education. 

The forms of organization of successful interaction of teachers with parents are 

suggested. 
Key words: school, family, partnership between teachers and parents, education 

of student youth. 

 

Національне відродження та подальший розвиток духовної культури 
українського народу є необхідною умовою євроінтеграційних процесів і 

зумовлюють потребу в модернізації освітнього процесу. Сьогодні, як ніколи, 

перед школою стоїть складне завдання – виховати громадянина ХХІ століття – 

людину високодуховну, гуманну, якій притаманна гармонія почуттів і розуму. 
Серед пріоритетних напрямків освітньої діяльностівизначено єдністьсім’ї 

та школи у національному вихованні молоді, збереження традицій, досвіду 

народу, наступність та спадковість поколінь.  

Вихованняучнівської молоді є комплексною проблемою, яку можна і треба 
вирішувати, залучаючи до освітнього процесу всіх членів суспільства: як 

дітей, так і дорослих. 

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

зазначається, що потрібні нові підходи до виховання базових якостей 
особистості. Саме активна участь сім’ї та родини забезпечує розвиток фізично 

і морально здорової, патріотично налаштованої особистості [1].  

Національна система виховання поєднує собі багатство етнопедагогіки і 

етнопсихології, світогляду і моралі, визначає зміст, принципи, прийоми і 
форми впливу на здобувачів освіти. Першоосновою впливу на особистістьє 

виховання у родині. Від роду до народу, нації; від родини до держави – такий 

природний шлях розвитку людини,формування її самосвідомості, 

громадянської зрілості, патріотичних почуттів.У сім’ї, за словами 

https://www.uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/40
https://www.uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/40


 

 

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

Випуск 24 (7 жовтня 2019 р.) 

247 

Збірник наукових праць 

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів 

XХIV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. – Переяслав-

Хмельницький, 2019. – Вип. 24. – 247 с. 
 

 

ВИПУСК 24 

 
Враховуючи свободу наукової творчості, редколегія приймає до друку 

публікації та статті тих авторів, думки яких не в усьому розділяє.  

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність 

фактів і посилань, достовірність матеріалів несуть автори публікацій.  
Передрук і відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом 

дозволяється тільки при посиланні на «Гуманітарний простір науки: досвід та 

перспективи». 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати 
текст. 

 

 

 
Адреса оргкомітету: 

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,  

вул. Сухомлинського, 30, (к. 221)  

Тел.: +38(050) 0440-342 

humanitarica@gmail.com 
 

Матеріали конференції розміщені на сайті: 

http://humanitarica.webnode.com.ua/ 
 

 

Укладачі: В.О. Вовкодав, І.В. Гайдаєнко 

 
Дизайн обкладинки: А.М. Вовкодав 

 

 

 
 

 

 
Підписано до друку 14.10.2019 р. Формат 60х84 1/16. 

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. 

Наклад 100. Зам. №143. Ум. друк. арк. 16,5. 

Виробник: ФОП Домбровська Я.М.  

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи  

до державного реєстру видавців ДК №6366 від 22.08.2018 р. 

 08055, Київська обл., Макарівський р-он., с. Вільне,  

e-mail: kalian_print@ukr.net 

mailto:humanitarica@gmail.com
http://humanitarica.webnode.com.ua/
mailto:kalian_print@ukr.net

