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«Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів
у процесі професійної підготовки»,
подану на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук із спеціальності
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Сучасний стан розвитку соціально-економічних і політичних відносин в
Україні, процес інтеграції її до європейського та світового соціокультурного
простору, орієнтація на ринок

праці вимагають відповідних змін у всіх

сферах господарювання і ставлять перед професійною освітою нові завдання.
За цих умов набуває актуальності компетентнісний підхід як методологічна
основа модернізації змісту вищої освіти. Зазначене потребує підготовки
юриста-професіонала нового типу, який поєднує високі моральні якості,
культуру предметних знань, здатність мислити і діяти в культурноісторичному контексті, перетворювати своє мислення в предмет рефлексії,
аналізу і перебудови. Усвідомлюючи важливість дослідження освітніх
компетентностей майбутніх юристів, враховуючи необхідність їхнього
формування у процесі професійної підготовки, дисертант вдалася до
розв’язання актуальної й водночас достатньо складної проблеми, пов’язаної з
оновленням змісту, використанням інноваційних методів, організаційних
форм та дидактичних засобів набуття зазначених компетентностей. Саме
тому пошукова проблематика дисертаційної праці Анни Вікторівни Борейчук
«Формування освітніх компетентностей

майбутніх юристів

у процесі

професійної підготовки» є, без сумніву, актуальною, а дослідницька
реалізація сформульованої мети і поставлених завдань потребує певного
методологічного

синтезу

–

ретельного

багатоаспектного

поняття

«освітні

теоретичного

компетентності»

та

сканування
всебічного

практичного аналізу найбільш ефективних освітньо-діяльнісних технологій
та

методів,

впроваджуваних

для

формування

професійно-освітніх

компетентностей майбутніх юристів, необхідних для їхньої практичної
діяльності. Підтвердженням цьому є своєчасність і науково-практична
значущість дослідження Анни Вікторівни Борейчук, яке виконано відповідно
до

плану

науково-дослідної

теми

«Аксіологічний

аспект

наукових

досліджень в моделях суспільних відносин» кафедри суспільних дисциплін
Національного університету водного господарства та природокористування
(НУВГП) (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.).
На основі змістовного і критичного аналізу теоретичних джерел і
практики дисертанткою окреслено коло питань, які поки що не знайшли
наукового розв’язання, що й дало їй можливість чітко визначити теоретикометодологічні засади дослідження, загалом правильно сформулювати його
мету, об’єкт і предмет. Щодо структури дисертації, то вона науково доцільна,
концептуально виправдана, містить вступ, три розділи, висновки до кожного
з розділів і загальний, список використаних джерел і додатки. Загальний
обсяг дисертації становить 268 сторінок (11,2 д.а.), зокрема друкованих 179
сторінок (7,5 д.а) основного тексту дисертації. Список використаних джерел і
літератури містить: 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.
Як позитив варто зазначити наявність 3-х одноосібних статей у
зарубіжному виданні, 3 статті у виданні, введеному до міжнародної науковометричної бази IndexCopernicus.
Слід відзначити ґрунтовність методологічних й теоретичних основ
наукової розвідки, методів опрацювання отриманої інформації. У чітко

структурованих розділах дисертації Анна Вікторівна зуміла логічно й
послідовно розвʼязати виявлені проблеми.
Заслуговує на позитивне визначення теоретичний аналіз наукових
джерел з досліджуваної проблематики, проведений автором у першому
розділі дисертації «Теоретичні аспекти формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів».

А.В.

Борейчук

систематизувала

та

узагальнила

висновкові ідеї відповідних публікацій, залучивши сучасні інтерпретаційні
підходи до джерельного матеріалу. На основі вітчизняного і зарубіжного
практичного досвіду здійснено аналіз наукової думки щодо визначень ключових
понять дослідження: «компетентності», «компетенції», «освітні компетентності
майбутніх юристів», «професійна підготовка», «освітньо-діяльнісні технології»,
«ділова гра» тощо. Запропоновано авторське бачення змістового наповнення
поняття

«освітні

компетентності

особливості діяльнісного

майбутнього

підходу до навчання.

юриста».

Осмислено

Такий підхід

названо

основоположним для формування освітніх компетентностей, які потрактовано 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.
Над проблемою виявлення ефективних шляхів

формування освітніх

компетентностей майбутніх юристів авторка рецензованої наукової розвідки
продовжує розмірковувати у другому розділі роботи. За результатами
проведеного експертного оцінювання Анна Вікторівна переконливо доводить
доцільність упровадження оптимальних педагогічних умов та авторської
структурно-функціональної
компетентностей

моделі

майбутніх

у

фахівців

процес
права.

формування
На

думку

освітніх

дослідниці,

складниками системи формування освітніх компетентностей майбутнього
юриста

є

критерійно-оцінний,

професійно-змістовий,

діяльнісно-

технологічний і організаційно-практичний компоненти. Логічним є й
висвітлення критеріїв та рівнів (початковий, середній, достатній, високий)
сформованості

освітніх

компетентностей

майбутніх

фахівців

права.

У третьому розділі описано програму проведення педагогічного
експерименту, на основі якого достатньо обґрунтовано ефективність обраних
дослідником методів та результативність впровадження педагогічних умов та
структурно-функціональної моделі формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів у процес професійної підготовки.
Виклад тексту дисертації послідовний, твердження переконливі й
науково обґрунтовані. У кінці кожного розділу зроблено конкретні висновки,
що випливають із змісту викладеного матеріалу.
Зупинимось на конкретних результатах дослідження Анни Вікторівни
Борейчук більш детально.
На підставі глибокого теоретичного аналізу праць провідних науковців
уперше окреслено авторське бачення змістового наповнення поняття «освітні
компетентності майбутнього юриста»: сукупність базових знань, їхнього
розуміння, умінь, сформованої на основі фахового досвіду системи
цінностей, що сприяють формуванню і розвитку всіх необхідних для
професійної діяльності якостей; показано, що освітнім компетентностям
майбутніх юристів притаманна низка особливостей, що відрізняють їх від
інших компетентностей: багатофункціональність, фундаментальність, мета
предметність, багатовимірність, інтегративність.
У

контексті

діяльнісного

підхіду

до

навчання

дисертантом

запропоновано освітньо-діяльнісну технологію, яка сприяє активізації
пізнавальної діяльності майбутніх юристів шляхом освоєння конкретного
навчального матеріалу для досягнення ефективності під час формування
освітніх компетентностей. Анна Вікторівна вибудовує методичний концепт,
який охоплює найдієвіші, на її думку, освітньо-діяльнісні технології
формування освітніх компетентностей та методи: ділова гра, технологія аналізу
виробничих

ситуацій,

конструювання

процесу

виконання

ситуаційних

виробничих завдань, алгоритмізація «занурення» у професійну діяльність (різні
варіанти), моделювання професійної діяльності в навчальному процесі,
побудова контекстного навчання в «заданому» середовищі, кейс-метод, метод

мозкового штурму та ін. Найбільш ефективним чинником формування
освітніх

компетентностей

майбутніх

юристів

названо

ділову

гру.

А.В. Борейчук цілком слушно зазначає, що її проведення стимулює творчу
діяльність студентів, комунікативні дії, породжує вміння планувати час,
керувати групою, зумовлює зняття напруження, втоми, створює сприятливу
атмосферу навчання, активізує його. Ігрова технологія дозволяє студентам
самостійно здобувати знання та вміння, формувати свої професійно значущі
якості особистості. Ділова гра сприяє активному розвитку когнітивних,
комунікативних й управлінських здібностей, технологічних умінь, що
належать до освітніх компетентностей майбутніх юристів.
Вагомим у дисертації є те, що педагогічними умовами, які детермінують
ефективність формування освітніх

компетентностей, автором обрано:

стимулювання розвитку в майбутніх юристів внутрішньої ціннісної мотивації
до зазначених компетентностей; формування та використання професійного
інформаційного середовища у ЗВО; систематичне застосування освітньодіяльнісних технологій під час опанування знаннями з обов’язкових
дисциплін

професійної

підготовки;

забезпечення

сприятливого

психологічного мікроклімату; упровадження у навчальний процес засобів і
методів навчання, що сприяють формуванню загальних і спеціальних
компетентностей майбутніх юристів; конструювання міждисциплінарних
курсів на базі юридичних дисциплін; структурно-змістове забезпечення
процесу формування освітніх компетентностей майбутніх юристів шляхом
засвоєння відповідних цінностей, закладених під час побудови авторських
освітньо-діяльнісних технологій; моделювання процесу формування освітніх
компетентностей; формування професійно значущих якостей майбутніх
фахівців-правознавців
професійних цінностей;

шляхом

інтеріоризації

створення

креативного

загальнолюдських
середовища

під

і
час

розв’язання навчальних завдань.
Заслуговує на увагу, як науково, так і практично значущий результат
дослідження,

впровадження

розробленої

дисертантом

структурно-

функціональної моделі формування освітніх компетентностей майбутніх
юристів із використанням освітньо-діяльнісних технологій, яка відображає
найважливіші елементи педагогічної системи (мету, зміст, компоненти,
засоби, результат професійної підготовки) і містить три взаємопов’язаних
блоки: цільовий, організаційний, результативний. Ефективність розробленої
моделі перевірено шляхом обґрунтування рівнів досягнення компетентностей
(низький, середній, високий і досконалий).
Справляє позитивне враження оригінальний пакет діагностичних
методик для визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості
освітніх компетентностей майбутніх юристів.
Практичні

результати

дослідження

вдало

скомпоновані

та

аргументовані. У науковому обігу з'явився новий цікавий матеріал, який
можна використовувати при викладанні навчальних курсів «Кримінальний
процес», «Цивільний процес», у написанні пошукових досліджень із
юридичних проблем (курсових, бакалаврських і магістерських робіт).
А.В. Борейчук

розроблено

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»).
Науково-педагогічним працівникам запропоновано авторську методику
формування освітніх компетентностей майбутніх юристів, що містить зміст,
засоби, методи та форми організації освітнього процесу.
Дисертаційна робота оформлена згідно з вимогами ВАК України.
Основні

положення

відображення

в

21

наукового
публікації,

дослідження
які

А.В. Борейчук

відповідають

чинним

знайшли
вимогам.

Автореферат цілком презентує основні положення дисертації, його зміст й
оформлення повністю відповідає вимогам ВАК України.
Достовірність результатів дослідження підтверджена відповідністю
обґрунтованих положень сучасному стану та провідним тенденціям розвитку

педагогічної науки, застосуванням комплексу методів дослідження, який є
необхідним і достатнім, узгодженням логіки дослідження з його метою та
завданнями, використанням різноманітних джерел.
Робота

відзначається

високою

культурою

науково-теоретичного

мислення автора, грамотністю в побудові й викладі наукового матеріалу.
Вищезазначене дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна
робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, результати якого
мають важливе теоретико-методологічне і практичне значення.
Водночас, текст дисертації дає підстави висловити деякі зауваження та
побажання, врахування яких, на наш погляд, може стати корисним для Анни
Вікторівни в подальшій дослідницькій діяльності.
1. У дослідженні варто було акцентувати на особливостях формування
основних видів освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі
професійної підготовки.
2. Доцільно було більш детально

схарактеризувати праці зарубіжних

учених, які зробили значний внесок у дослідження проблеми формування
освітніх компетентностей

майбутніх юристів у процесі професійної

підготовки.
3. При

аналізі

основних

теоретико-методологічних

підходів,

які

використовуються для дослідження проблеми формування освітніх
компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки,
доцільно було акцентувати увагу на взаємозв’язках цих підходів.
4. У дисертаційному дослідженні чітко визначено основні показники рівнів
сформованості освітніх компетентностей майбутніх юристів. Бажано
було б проаналізувати ці показники для різних видів освітніх
компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки.
Проте висловлені побажання не знижують загальну наукову цінність
роботи. Дисертант успішно виконав поставлені в дослідженні завдання,
виявив високий рівень наукової і практичної роботи. Теоретична вагомість і
практична цінність дисертаційної праці є безсумнівними, вона відповідає

вказаній спеціальності, є достатньо апробованою у публікаціях і виступах
на наукових форумах.
Підсумовуючи, стверджуємо, що дисертація Анни Вікторівни Борейчук
«Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі
професійної підготовки» є самостійним, завершеним, фундаментальним
дослідженням винятково актуальної та значущої проблеми, повністю
відповідає вимогам п. п. 11,13 «Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (постанова
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567). Його автор Борейчук
Анна Вікторівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти.
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