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Яворської Галини Харлампіївни
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БОРЕЙЧУК АННИ ВІКТОРІВНИ
«Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі
професійної підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Компетентнісна парадигма вищої освіти висуває принципово нові
педагогічні підходи до професійної підготовки фахівців, ставить за мету
докорінну перебудову всієї освітньої системи, надання їй принципово нових
якісних вимірів та значень. Сучасний рівень фахової підготовки потребує саме
компетентнісної організації вищої юридичної освіти, мета якої – підготовка
фахівця, який володіє ґрунтовними фаховими знаннями і вміннями, здійснює
професійну діяльність, глибоко усвідомлюючи професійний обов`язок і
соціальну

відповідальність.

Специфіка

професійної діяльності

юристів,

підвищення конкурентоспроможності фахівців цього профілю, сприятиме,
здебільшого, формуванню освітніх компетентностей майбутніх юристів у
процесі їхньої професійної підготовки як запоруки виконання майбутньої
професійної діяльності на сучасному рівні.
Результати аналізу наукових праць з проблеми дослідження дали
можливість А.В.Борейчук виявити, що окремі аспекти розробки теорії та
методики навчання майбутніх юристів розглядалися під різним кутом зору і
були предметом уваги широкого кола науковців.
Незважаючи на значну кількість робіт (психологів, педагогів) з проблеми
формування компетентностей юристів-правознавців, результати їх аналізу
переконують, що й нині немає системного підходу до формування освітніх
компетентностей майбутніх юристів засобами освітньо-діяльнісної технології.

У наукових колах існує суттєвий плюралізм думок щодо висвітлення
основних підходів до зазначеної наукової категорії, однак, ґрунтовних та
фундаментальних досліджень щодо формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів у процесі професійної підготовки не проведено, назріла
потреба в обґрунтуванні педагогічних умов, структурно-функціональної
моделі, змісту і методики формування освітніх компетентностей майбутніх
юристів, - це і обумовлює актуальність теми.
Дисертаційне дослідження Борейчук Анни Вікторівни має зв'язок з
науковими програмами, планами, темами Національного університету водного
господарства та природокористування і виконане відповідно до плану науководослідної теми кафедри суспільних дисциплін «Аксіологічний аспект наукових
досліджень в моделях суспільних відносин» (РК № 01014U001365). Тему
дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Національного університету
водного господарства та природокористування (протокол № 2 від 13.02.2015
р.). та узгоджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28.04.2015 р.).
Виходячи з того, що в сучасній науці педагогічні аспекти освітніх
компетентностей майбутніх юристів не знайшли достатнього відображення
в теоретичному і практичному аспектах, тема обрана автором дослідже ння є
сьогоденною. Її актуальність визначається перш за все тим, що ця проблема
належить

до

недостатньо

розроблених,

як

з

позицій

визначення

педагогічних умов (в тексті дисертації на сторінках 145-150) і структурнофункціональної моделі (в тексті дисертації Рис.2.4 на сторінці 140 та
автореферату Рис.1 на 9 сторінці) формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів, так і з позиції критеріїв (таблиця 2.2 на сторінці 158) та
рівнів (таблиця 2.3 на сторінці 160) оцінювання сформованості освітніх
компетентностей (когнітивні, комунікативні, технологічно-інформаційні,
вирішення проблем, прийняття

рішень)майбутніх юристів у процесі

професійної підготовки (в тексті дисертації сторінки 154-163).
Вона також обумовлена і практичною необхідністю вдосконалення
процесу навчання засобами освітньо-діяльнісної технології майбутніх юристів,

яка повинна

бути спрямована на підвищення загального освітнього та

культурного рівня майбутніх юристів-правознавців.
Не викликає заперечень науковий апарат дисертації. Як показало наше
вивчення, в цілому його основні компоненти методологічно обґрунтовані та
представлені

узгоджено

і коректно.

Мета,

завдання,

об’єкт,

предмет

дослідження сформульовані науково грамотно і засвідчують, що авторка
глибоко усвідомлює суть проблеми та можливі шляхи її вирішення.
На основі вивчення літературних джерел А.В. Борейчук виявила, що
окремі питання професійної підготовки майбутніх юристів та формування в них
освітніх компетентностей досліджено лише побіжно. Нині відсутні педагогічні
дослідження

з

проблеми

формування

у

майбутніх

юристів

освітніх

компетентностей засобами освітньо-діяльнісної технології, яка є інтегральним
показником їхньої професійної підготовленості у процесі вивчення галузевопрофесійних дисциплін «Кримінальний процес», «Цивільний процес».
Аналіз

дослідження

теоретичних

засад

формування

освітніх

компетентностей майбутніх фахівців у педагогічній теорії і практиці дав
можливість А.В.Борейчук засвідчити, що ця проблема не є новою, але на різних
етапах вона вивчалася по-різному.
На наш погляд, поза сумнівом є й умотивований вибір А.В.Борейчук
логіки викладу змісту та основних результатів дослідження.
У

першому розділі

–

«Теоретичні

аспекти

формування

освітніх

компетентностей майбутніх юристів»– здобувачка обґрунтувала феменологію
досліджуваних педагогічних понять і це дозволило (на 34 сторінці тексту
дисертації,таблиця1.1) не лише розмежувати поняття «компетентності» та
«компетенції», а і проаналізувати засадні для досліджуваного явища поняття
«компетентності»,

«компетенції»,

«компетентнісний підхід»,

«освітні

компетентності майбутніх юристів», «професійна підготовка», «освітньодіяльнісна технологія формування освітніх компетентностей», «ділова гра»
тощо.
Здійснений прискіпливий аналіз освітніх компетентностей майбутніх
юристів, дав можливість дисертантці (на сторінці 36 тексту дисертації та

сторінці 7 автореферату) власного бачення змістового наповнення поняття
«освітні компетентності майбутнього юриста» як сукупність базових знань,
їхнього розуміння, умінь, сформованої на основі фахового досвіду системи
цінностей, що сприяють формуванню і розвитку всіх необхідних для
професійної діяльності якостей

і на цьому тлі А.В.Борейчук переконливо

доводить структурний склад ключового поняття: когнітивні компетентності
(здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу й
синтезу); методологічні компетентності (здатність раціонально організовувати і
планувати час, діяльність; здатність визначати ефективні методи та способи
виконання завдань); компетентність щодо вирішення проблем (здатність
ухвалювати відповідні рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях;
здатність

ефективно

вирішувати

проблеми);

технологічно-інформаційні

компетентності (пов’язані із використанням освітньо-діяльнісних технологій,
комп'ютерних навичок і здібностей інформаційного управління); лінгвістичні
вміння (комунікативні компетентності). На основі форми, розробленої в рамках
проекту «Tuning», скласифіковано види освітніх компетентностей.
Уточнення поняття «освітні технології» та «освітньо-діяльнісні технології»
(на сторінках 37-56 тексту дисертації) дало можливість авторці трактувати
поняття освітньо-діяльнісні технології як комплекс проектованих педагогічних
дій, що містить набір теоретико-методичних інструментаріїв, які сприяють
активізації пізнавальної діяльності

майбутніх юристів шляхом засвоєння

конкретного навчального матеріалу для досягнення ефективності під час
формування освітніх компетентностей (сторінка 42 тексту дисертації та 7
автореферату) та окреслити типи освітньо-діяльнісних технологій: ділові ігри,
технологія аналізу виробничих ситуацій, конструювання процесу вирішення
ситуаційних виробничих завдань, алгоритмізація «занурення» у професійну
діяльність (у різних варіантах), моделювання професійної діяльності в
навчальному

процесі,

побудова

контекстного

навчання

в

«заданому»

середовищі.
Розкриваючи особливості підготовки майбутніх юристів у сучасних
закладах вищої освіти та практичні підходи до формування освітніх

компетентностей, А.В.Борейчук (на сторінці 81, рисунок 1.1 тексту дисертації)
подає

систему

засобів

формування

у

майбутніх

юристів

освітніх

компетентностей.
Позитивним моментом роботи є висловлення особистого ставлення
авторки щодо вивчення витоків і різних думок стосовно проблеми.
У другому розділі – «Методологічні засади формування освітніх
компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх юристів» –
теоретично (на сторінках 145-150 тексту дисертації) обґрунтовано необхідні і
достатні педагогічні умови(стимулювання розвитку в майбутніх юристів
внутрішньої мотивації до формування освітніх компетентностей; упровадження
у навчальний процес засобів і методів навчання, що сприяють формуванню
загальних і спеціальних компетентностей майбутніх юристів;формування
професійно значущих якостей майбутніх фахівців-правознавців шляхом
інтеріоризації загальнолюдських і професійних цінностей).
Вважаємо, що

особливої уваги заслуговує структурно-функціональна

модель процесу, що досліджується (Рис.2.4 на 140 сторінці тексту дисертації та
Рис.1 на сторінці 9 автореферату). Модель репрезентує три блоки формування
освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі вивчення галузевопрофесійних дисциплін (цільовий, організаційний, результативний). На наше
переконання, представлена структурно-функціональна модель має ще й суттєві
прогностичні ознаки, але вимагає, наприклад, уточнення взаємозв’язку
галузево-професійних дисциплін з методами та засобами навчання,тощо. На
сторінках 154-162 тексту дисертації визначено

і унаочнено критерії:

гностичний, праксіологічний, мотиваційно-ціннісний, рефлексивний (Таблиця
2.2 на 158 сторінці тексту дисертації) та рівні: початковий, середній, достатній,
високий (Таблиця 2.3 на 160 сторінці тексту дисертації)сформованості освітніх
компетентностей майбутніх юристів, але нажаль в авторефераті не висвітлено.
У третьому розділі – «Експериментальна перевірка результативності
структурно-функціональної моделі формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів у процесі професійної підготовки» – висвітлено мету і логіку
організації експериментального дослідження (на сторінках189-198 тексту

дисертації), із належною науковою аргументацією висвітлено результати
емпіричних досліджень, які дали можливість авторці встановити затребувані
ринком праці освітні компетентності юристів (на сторінках 173-180 тексту
дисертації).

Аналіз

результатів

експериментального

дослідження

(констатувальний та прикінцевий зрізи) подано на сторінках 198-216 тексту
дисертації).
Стверджуємо ще й те, що дисертаційне дослідження А.В.Борейчук містить
формувальний експеримент, який, як нам здається, прописаний на сторінках
дисертації не прозоро.
Наголосимо

на

дослідження: коректне

важливому

показнику

використання

проведеного

А.В.Борейчук

методів математичної статистики;

особливо показовим у цьому ракурсі вважаємо наведене підтвердження
статистичних гіпотез із застосуванням програмного пакету Statistica 17 та за
допомогою критеріїв Шапіто-Уїтні, Колмогорова-Смірнова та Стьюдента, які
дають змогу зробити висновок, що розроблена структурно-функціональна
модель, визначені освітні компетентності, педагогічні умови та освітньодіяльнісні технології їх реалізації є дієвими і педагогічно обґрунтованими
(наочно рівні сформованості освітніх компетентностей подано в таблиці 3.13 на
сторінці 213 і рисунку 3.12 на сторінці 215 тексту дисертації та таблиці 1 на
сторінці 11 і рисунку 2 на сторінці 12 автореферату). До того ж значний
науковий і суто практичний інтерес, на сторінках 234-267 тексту дисертації,
становлять численні додатки.
Анна Вікторівна Борейчук вперше запропонувала визначення «освітніх
компетентностей майбутніх юристів» та здійснила комплексний аналіз їх
структури, ввела в науковий обіг поняття «освітньо-діяльнісна технологія
формування освітніх компетентностей», «проектно задане середовище»;
систематизувала наочні, практичні та словесні методи, методики та засоби,
освітньо-діяльнісні технології (ділові ігри, технологія аналізу виробничих
ситуацій, конструювання процесу виконання ситуаційних виробничих завдань,
алгоритмізація «занурення» у професійну діяльність, моделювання професійної
діяльності у навчальному процесі, побудова контекстного навчання в проектно

заданому середовищі); відповідно до авторського бачення встановила й
обґрунтувала компоненти (функціонально-цільовий, проблемно-змістовний,
критерійно-оцінний,
критерії

діяльнісно-технологічний,

(гносеологічний,

рефлексний)
досконалий)

праксіологічний,

організаційно-практичний),
мотиваційно-аксіологічний,

та рівні сформованості (початковий, достатній, високий,
освітніх

компетентностей

майбутніх

юристів;виокремила

педагогічні умови (стимулювання розвитку в майбутніх юристів внутрішньої
мотивації

до

формування

освітніх

компетентностей;

упровадження

у

навчальний процес засобів і методів навчання, що сприяють формуванню
загальних і спеціальних компетентностей майбутніх юристів; формування у
майбутніх юристів професійно значущих якостей шляхом інтеріоризації
загальнолюдських і професійних цінностей) та розробила структурнофункціональну модель; систематизувала освітні компетентності (когнітивні,
методологічні,

компетентність щодо вирішення

інформаційні, комунікативні);

проблем,

технологічно-

удосконалила зміст і структуру професійної

підготовки майбутніх юристів;подальшого розвитку набули можливості
використання освітньо-діяльнісних технологій у ході формування освітніх
компетентностей майбутніх юристів –

це і визначає наукову новизну

дослідження.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у
розробленні

структурно-функціональної

моделі

формування

освітніх

компетентностей майбутніх юристів у закладах вищої освіти та методичні
матеріали (навчально-методичні посібники «Методика організації і проведення
ділових ігор «Навчальний кримінальний процес», «Навчальний цивільний
процес», «Ситуаційні задачі з кримінального та цивільного процесів»,
удосконалено навчально-методичне забезпечення дисциплін «Кримінальний
процес» і «Цивільний процес») для її реалізації.
Про достовірність і надійність отриманих результатів дослідження
свідчать

довідки

впровадження

у

практику

роботи

Національного

університету водного господарства та природокористування (довідка №
001-171 від 28 січня 2016 р.), Національного університету «Острозька

академія» (довідка № 33 від 05 грудня 2017 р.), Національного університету
біоресурсів та природокористування (довідка № 1174 від 26 квітня 2018 р.),
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка
№ 03-28/01/5033 від 29 грудня 2017 р.).
Матеріали дослідження (розроблена методика формування освітніх
компетентностей майбутніх юристів), методичні матеріали та практичні
доробки можуть послугувати викладачам та командираму процесі підготовки
студентів (курсантів)

юридичних факультетів закладів вищої освіти, як

Міністерства освіти і науки України так

і Міністерства внутрішніх справ;

науково-педагогічному складу закладів вищої освіти під час складання
навчальних програм, підготовці навчальних підручників і посібників; фахівцям
системи перепідготовки й підвищення кваліфікації юристів.
Структура дисертації науково обґрунтована і логічно побудована за
класичною моделлю. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури,
додатків.

Вірогідність отриманих результатів і висновків дослідження

забезпечена ґрунтовним аналізом значного обсягу літературних зарубіжних і
вітчизняних джерел (172 найменування до першого розділу, з них 4 іноземною
мовою; 69 найменувань до другого розділу; 50 найменувань до третього розділу,
з них 4 іноземною мовою). Дисертація містить 17 рисунків, 16 таблиць, 8 формул
і 20 додатків.
Дисертаційну роботу написано грамотно, доступною мовою.
Основний зміст дисертації досить повно і адекватно відображено в
авторефераті, який відбиває зміст і структуру дисертації, дає чітке уявлення про
особливості проведеного дослідження та його результати.
Основні положення та висновки дисертації, які віддзеркалюють її
структуру, розкрито у 21 праці, із них:7 статей опубліковано у фахових
виданнях, затверджених ДАК України, 3 – у зарубіжних періодичних виданнях,
3 – включенодо міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus, 4 – в інших
виданнях, 2 – методичні вказівки, 2 – навчально-методичні посібники.
Зміст автореферату та основних положень дисертації ідентичні.

Однак, поряд із позитивною оцінкою наукового і практичного значення
результатів дисертаційного дослідження,

воно не

позбавлене

окремих

недоліків, побажань і певних дискусійних моментів:
1. На нашу думку, структурно-функціональна модель вимагає уточнення:
взаємозв’язку між галузево-професійними дисциплінами з методами та
засобами навчання, між компонентами з критеріями, між рівнями з результатом
тощо.
2.На сторінках 154-162 тексту дисертації визначено і унаочнено критерії
(гностичний, праксіологічний, мотиваційно-ціннісний, рефлексивний) та рівні
(початковий,

середній,

достатній,

високий)

сформованості

освітніх

компетентностей майбутніх юристів, але, нажаль, в авторефераті не висвітлено.
3.У

пункті

компетентностей

1.4,

при

аналізі

особливостей

формування

освітніх

майбутніх юристів у зарубіжних країнах, на нашу

думку,доцільно було б виокремити ті підходи, які є ефективними за кордоном,
але можливо, не доцільно використовувати в Україні.
4. У процесі експериментального дослідження Ви визначили педагогічні
умови (на сторінці 117 тексту дисертації), але, нажаль, по тексту дисертації не
чітко визначена їх роль у формуванні освітніх компетентностей, доцільно було
б у формувальному експерименті більш детально описати їх реалізацію і вплив
на компоненти освітніх компетентностей.
5. На жаль, робота не позбавлена стилістичних та технічних огріхів
(наприклад, на сторінках 4,24,152,153,199,193 тощо тексту дисертації).
Висловлені зауваження та побажання не є принциповими, ні в якому
разі не знижують і не впливають на позитивну оцінку даного дослідження.
У цілому, дисертаційна робота Борейчук Анни Вікторівни «Формування
освітніх

компетентностей

майбутніх

юристів

у

процесі

професійної

підготовки»,подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти є

