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Відповідно до вимог і логікою розвитку сучасного освітнього процесу в 

контексті затвердження Стандартів вищої освіти України першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 

«Право» [1;2] (далі – Стандарт вищої освіти), перед професорсько-

викладацьким складом ВНЗ України постала проблема освоєння, застосування 

на практиці інноваційних технологій і методів навчання у сфері права, так як 

перехід на спеціальні (фахові) та освітні стандарти нового покоління, засновані 

на використанні компетентнісного підходу, вимагають якісно іншої організації 

навчального процесу, що відповідає за своїми цілями і повноті завдань 

сучасним вимогам, що пред’являються до процесу підготовки здобувачів 

юридичної освіти. 

Відповідно до Стандартів вищої освіти, випускник ВНЗ повинен 

оволодіти загальними та спеціальними (фаховими)  компетентностями. Аналіз 

наукових досліджень дозволяє визначити суть компетентнісного підходу до 

формування як загальних, так і спеціальних (фахових)  компетентностей 

випускників ВНЗ, який полягає в тому, що він дозволяє виявити їх роль як 

окремих компонентів системи у розвитку особистості як системного цілого. 

Компетентнісний підхід до формування компетенцій студентів ВНЗ передбачає 

дослідження об’єкта освітнього процесу як складної системи, а саме: 

визначення його індивідуальних характеристик і особливостей сприймання 



зовнішнього середовища; побудова взаємодії з ним на основі оцінки його 

індивідуальних якостей, і, навпаки, оцінка індивідуальних якостей через його 

характеристику як цілісності [3, с.549].  

Формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у 

студентів ВНЗ є частиною освітніх результатів, які визначені стандартами 

вищої освіти України. «Схему, яка передбачає підготовку спеціаліста через 

утворення в нього моделі компетенцій, можна вважати ідеальною, якщо в 

процесі її практичної реалізації, коли більшість компетенцій формується 

групою дисциплін, стане можливим приділити настільки належну увагу, що в 

результаті навчання випускник отримує саме систему компетенцій, а не їх 

набір» [4].  

Прийняті Стандарти вищої освіти зумовлюють розроблення принципово 

нових теоретичних, методологічних та організаційних засад удосконалення 

освітнього процесу педагогічними працівниками. Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня [1; 2] намітив конкретний напрям модернізації профілю 

за юридичною спеціальністю, визначивши головне завдання - оновлення змісту 

освіти шляхом посилення його практичної спрямованості, що реалізується в 

рамках так званого компетентнісного підходу. 

Оптимальний шлях формування компетентностей у  студентів ВНЗ 

полягає в поєднанні традиційного підходу, виробленого історією вітчизняної 

вищої освіти, і інноваційного підходу, який спирається на експериментальні 

методики провідних вітчизняних викладачів і сучасний зарубіжний досвід. 

Сучасні освітні технології повинні базуватися на чітко сформульованих 

результатах навчання в компетентнісному форматі, практико-орієнтовному 

підході і використанні активних та інтерактивних методів навчання. 

Сучасні підходи до організації навчального процесу повинні бути 

спрямовані на 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, рівності, неупередженості, незалежності, 

співпереживання та дотримання високих етичних стандартів. Як справедливо 

зазначає Б.В. Деревянко «в процесі здійснення освітньої діяльності 

відбувається передача знань, вмінь та навичок» [5]. 

Що стосується освітнього процесу, то компетентнісний підхід передбачає 

використання активних та інтерактивних форм навчання в процесі проведення 

лекційних і практичних занять, які будуть сприяти формуванню юридичної 

мислення і відповідного юридичного світогляду. Запроваджені стандарти вищої 

юридичної освіти, закликають до активізації діяльності викладачів ВНЗ щодо 

застосування власних інтерактивних форм проведення занять із застосуванням 

різних технологій навчання. Взаємодія викладача і студента починається вже на 

лекції. Призначення лекції - формування основи для подальшої самостійної 

роботи над проблемою; це - спосіб активізації розумової діяльності студента, 

засіб розвитку всіх видів пам’яті: слухової, зорової, емоційної і навіть 

механічної. Активність методики полягає в ступені зацікавленості студентів, в 

їх залученні до процесу навчання. Теоретичні знання потрібно не просто 

транслювати аудиторії, а шукати форми і методи подачі матеріалу, адекватні 

існуючим в молодіжному середовищі світосприйняттям, що в свою чергу 

сприятиме ефективному освоєнню пропонованого навчального матеріалу.  

Активне навчання в найбільш вираженому варіанті реалізується на 

семінарських заняттях, що дозволяє розвивати: навички самостійної роботи з 

літературою (для студентів юридичної спеціальності це робота і з нормативно-

правовою базою); навички аналізу; вміння реально оцінювати конкретні 

життєві ситуації, з якими доводиться стикатися юристу в практичній діяльності; 

зворотний зв’язок викладача зі студентами; творче, професійне мислення; мова 

студентів. За родом своєї діяльності юристу доведеться вирішувати питання, 

спираючись на закони, йому необхідно роз’яснювати і пояснювати, доводити і 



переконувати. Головна зброя юриста - мова, вміння здійснювати комунікацію в 

формі юридичних понять, положень, ситуацій. 

Тобто для опанування нових навичок з’явиться потреба у використанні 

тих форм і методів подачі матеріалу, які активізують творчий потенціал самого 

студента, на вміння вироблення їм самостійних рішень, а коли необхідно, 

вміння брати участь у виробленні колективного рішення. Як слушно зазначає 

В.В. Кадала, одним із таких шляхів є наближення практичних ситуацій до 

майбутніх юристів та їх занурення у навчальний процес в такій формі. 

Особливо корисними для майбутніх юристів є проведення імітаційних судових 

засідань. Саме такі заходи дозволяють поглибити та закріпити серед студентів-

юристів теоретичні знання, сприяють виробленню правничих навичок і вмінь, 

необхідних для практики права в судових і позасудових процесах, а також 

осмисленню соціальної ролі у судових і позасудових процесах, здобутті 

стимулів для професійного росту [6, с.114]. 

Іншими словами, перед сучасним викладачем вузу стоїть завдання 

авторського креативного здійснення синтезу освітньої традиції, що склалася в 

Україні, заснованої на освоєнні фундаментальних теоретичних знань, з 

сучасними європейськими освітніми технологіями, спрямованими на 

прискорене освоєння конкретних умінь і навичок. Відповідно до цього, 

формується якість підготовки - система складових, куди входять: оволодіння 

науковими знаннями, навичками і вміннями, що лежать в основі загальних і 

спеціальних (фахових) компетентностей; формування професійного досвіду в 

навчальному процесі; виховання особистості фахівця і засобами досліджуваної 

дисципліни, і творчим потенціалом викладача. 

Таким чином, компетентнісний підхід, закладений в Стандарті вищої 

освіти, сприяє формуванню гнучкості і варіативності вищої освіти, але в той же 

час перехід до нього може бути лише поступовий і зважений. Крім того, ВНЗ і 

його професорсько-викладацький склад повинні створити різні передумови 

об’єктивного і суб’єктивного характеру для реалізації компетентнісного 

підходу, що в свою чергу дозволить перейти від орієнтації юридичної освіти на 



відтворення знань випускників, до їх застосування в різних сферах професійної 

юридичної діяльності. 
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